
SEDE:  Av. de Paris n.º 4 - 3º Esq.   1000 - 228 LISBOA        Tel.: 21 843 89 00        Fax: 21 843 89 09       E-mail:  sepleu@sepleu.pt 

 

 
 
 
 
 

 

 

ORGANIZAÇÃO DO ANO LETIVO 2016/17 

PARECER DO SEPLEU 
 

 

O Despacho de Organização do Ano Letivo (OAL), como instrumento regulador do 

funcionamento dos estabelecimentos de educação e ensino, assume uma enorme importância 

na estruturação e organização dos mesmos. Assim, seria fundamental avaliar os aspetos 

positivos e assegurar a sua continuidade, assim como a identificação dos aspetos negativos no 

sentido de propor a sua alteração. 

Congratulamo-nos com o facto de a atual proposta, apresentar vários aspetos que 

consideramos positivos, dos quais salientamos:  

• Os resultados dos alunos deixarem de contar para a atribuição do crédito horário; 

• O reforço das horas atribuídas ao cargo de diretor de turma; 

• A possibilidade de desdobramento de turmas nas disciplinas de Português e Língua 

Estrangeira; 

• O tempo de deslocação entre estabelecimentos ser considerado como componente 

não letiva de estabelecimento. 

No entanto, identificamos alguns aspetos como negativos: 

• Continuação da anterior política educativa em que a componente não letiva de 

estabelecimento dos docentes abrange um número excessivo de tarefas, pelo que urge 

uma revisão do artigo 82º do ECD;  

• Em qualquer atividade que implicasse o trabalho direto com os alunos, deveria ser 

considerada atividade letiva e em consequência deveriam ser colocados docentes com 

horário atribuído para o efeito. Se assim não acontecer a componente não letiva é 

utilizada para quase tudo…  
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• As medidas de reforço e melhoria das aprendizagens e do sucesso educativo são 

consideradas na componente não letiva de estabelecimento, podendo assim existir na 

prática uma sobrecarga do trabalho dos docentes na sua componente não letiva, 

agravando as horas de trabalho com os alunos ou com os aspetos “burocráticos”. 

• Discriminação na noção de hora, no caso da Educação Pré-Escolar e no 1º Ciclo do 

Ensino Básico, face aos restantes níveis de ensino; 

• Inexistência de crédito horário, na Educação Pré-Escolar, para apoio educativo. 

Propomos ainda as seguintes alterações:  

Art.º 4.º, n.º 1 - “Se o número de crianças e alunos do estabelecimento for igual ou superior a 

(250) 199 e inferior ou igual a 500”. 

Art.º 6.º - Acrescentar ao articulado um n.º 6 com a seguinte redação: “Sempre que um 

docente tiver direito a redução para amamentação ou aleitamento não necessita cumprir a 

Componente não letiva”. 

 

 

 

 

 

 

Lisboa, 4 de maio de 2016 

 

Pel’A Direção 

O Presidente 

Pedro Nunes Ladeira Gil 


