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	 EXPOSIÇÃO	E	PEDIDO	DE	ESCLARECIMENTO	SOBRE	A	COLOCAÇÃO	DE	
DOCENTES	DO	GRUPO	DE	RECRUTAMENTO	930	

	

	

Sendo	 o	 Agrupamento	 de	 Escolas	 Romeu	 Correia	 um	 agrupamento	 de	 Referência	 para	

Alunos	 Cegos	 e	 com	 Baixa	 Visão,	 a	 presente	 exposição	 tem	 como	 objetivo	 o	 pedido	 de	

esclarecimento	 sobre	 a	 insuficiente	 colocação	 de	 professores	 do	Grupo	 de	 Recrutamento	

930	no	Agrupamento,	após	as	diversas	solicitações	efetuadas	a	cada	novo	ano	letivo.	

Apesar	de	esta	situação	se	verificar	há	pelo	menos	três	anos,	vimos,	porém,	expor,	de	modo	

particular,	o	contexto	dos	dois	últimos	anos	letivos.		

Em	julho	de	2019,	foi	comunicada	pela	coordenadora	da	Secção	Curricular	do	Grupo	930	ao	

Diretor	 a	 necessidade	 de	 colocação	 de	 mais	 três	 docentes	 deste	 grupo,	 uma	 vez	 que	 o	

Agrupamento	teria,	no	ano	letivo	2019/2020,	e	nos	vários	ciclos	de	ensino,	um	total	de	15	

alunos	 a	 apoiar,	 o	 que	 representava	 um	 acréscimo	 significativo	 relativamente	 ao	 ano	

transato,	em	resultado	da	inscrição	de	novos	alunos	e	da	transferência	de	alunos	de	outras	

escolas.	 Assim,	 era	 de	 todo	 essencial	 a	 colocação	 de	 mais	 professores	 de	 apoio	 com	 o	

objetivo	de	dar	 respostas	a	estes	alunos	e	de	promover	a	 sua	 inclusão	de	acordo	com	os	

objetivos	da	escola	e	no	cumprimento	do	quadro	legal	em	vigor.		

De	 referir	 que	 alguns	 alunos	 não	 beneficiaram	 de	 apoio	 até	 janeiro	 de	 2020	 e	 que	 foi	

extremamente	difícil	 colmatar	as	necessidades	essenciais	e	 imprescindíveis	destes	alunos,	

quer	 durante	 o	 ensino	 presencial,	 no	 passado	 ano	 letivo,	 quer	 durante	 o	 E@D.	 	O	 corpo	

docente	existente	nesta	ERDV	revelou-se,	assim,	insuficiente	para	atender	às	necessidades	

de	apoio,	dentro	e	fora	da	sala	de	aula,	destes	alunos.	

Em	 julho	 de	 2020,	 com	 o	 objetivo	 de	 prevenir	 a	 situação	 acima	 referida,	 foi	

fundamentadamente	 comunicada	 ao	 Ministério	 da	 Educação	 (DGEstE	 -	 DSRLVT)	 a	

necessidade	de	colocação	de	seis	docentes	de	apoio	do	Grupo	930.		

Em	setembro	de	2020,	o	Agrupamento,	na	pessoa	do	seu	Diretor,	voltou	a	alertar	a	DGEstE	

para	a	 insuficiência	de	docentes	de	apoio	do	Grupo	930	e	 solicitou	 também	o	 reforço	de	

professores	e	a	substituição	de	um	professor,	ausente	por	doença.	Contudo,	o	presente	ano	

letivo	teve	início	com	um	número	insuficiente	de	docentes	colocados,	pois	apenas	podiam	

assumir	um	total	de	102	horas	letivas,	face	às	154	horas	necessárias.		

Em	 outubro	 de	 2020,	 a	 DGEstE	 comunicou	 ao	 Diretor	 que	 não	 seria	 possível	 afetar	mais	

docentes	 do	 que	 os	 previstos	 na	 rede	 autorizada	 superiormente,	 pelo	 que	 foi	 elaborada	

proposta	sobre	a	situação,	para	posterior	autorização,	sendo	comunicada,	logo	que	possível,	

a	decisão.		

A	 4	 de	 janeiro	 de	 2021,	 o	 agrupamento	 foi	 informado,	 através	 de	 despacho	 da	 Senhora	

Secretária	de	Estado	da	Educação,	de	31/12/2020,	da	autorização	de	 contratação	de	dois	

professores	 com	 horário	 completo	 (44	 horas).	 Deste	 reforço,	 apenas	 uma	 professora	 foi	

colocada,	a	22	de	março	de	2021.		
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Tendo	em	conta	o	número	de	alunos	cegos	e	de	baixa	visão	matriculados	no	Agrupamento,	

o	 ano/ciclo	 que	 frequentam	 e	 a	 chegada	 de	 novos	 alunos	 durante	 o	 ano	 letivo,	 houve	 a	

necessidade	de	proceder	à	 restruturação	dos	horários	de	 todos	os	docentes	deste	grupo,	

para	tentar	que	muitos	destes	alunos	não	ficassem	sem	apoio,	como	se	verificou	nos	dois	

últimos	 anos	 letivos.	 Em	 anexo,	 encontra-se	 o	mapa	 que	 apresenta	 os	 tempos	 de	 apoio	

distribuídos	por	aluno	no	Agrupamento.	

Posto	isto,	o	Conselho	Geral	do	Agrupamento	de	Escolas	Romeu	Correia	vem	por	este	meio	

sublinhar	 a	 urgência	 da	 colocação	 atempada	 dos	 professores,	 necessária	 a	 este	

agrupamento	 de	 referência,	 de	 forma	 a	 que	 as	 lacunas	 existentes	 ao	 nível	 das	 Áreas	

Curriculares	Específicas	(ACE)	sejam	colmatadas	no	imediato	e	não	acompanhem	os	alunos	

ao	 longo	 seu	 percurso	 escolar	 pelos	 vários	 ciclos.	 Reforça-se	 que	 estes	 alunos	 revelam	

muitas	capacidades	ao	nível	das	aprendizagens,	mas	que	sem	estas	ACE	ficam	prejudicados	

relativamente	aos	restantes,	o	que	impossibilita/dificulta	a	sua	inclusão	no	meio	escolar.		

	

Anexo:	Quadro	explicativo	dos	tempos	de	apoio	por	aluno.	

	

Aprovado	em	reunião	plenária	do	Conselho	Geral,	a	19	de	Maio	de	2021.	

	

A	Presidente	do	Conselho	Geral		

	

(Teresa	Antunes)	

	

	
	
	
	
	


