
Ex.mo/a Senhor/a Diretor/a de Turma, 
Ex.mo Senhor substituto legal do diretor de turma (nos termos do artigo 22º do CPA) 
 
Luís Miguel Sottomaior Braga Baptista, docente do grupo 200 deste agrupamento e 
professor, no âmbito dos respetivos conselhos de turma das disciplinas de História e 
Geografia de Portugal e/ou Português e/ou Educação para a Cidadania e/ou Diretor de 
Turma (conforme os casos de cada turma) vem por este meio comunicar e requerer o 
seguinte (dando deste texto conhecimento à Ex.ma Senhora Presidente do Conselho 
Geral do Agrupamento e à Ex.ma Senhora Diretora do Agrupamento: 
 
1. Em primeiro lugar, e por cortesia, já que não existe qualquer obrigação legal de  

comunicar, previamente à sua ocorrência, a adesão a uma greve, informo que 
convicta e indubitavelmente me encontrarei em greve a todas as reuniões de 
Conselho de Turma que se realizem, a partir desta data, até a data em que entrarei 
em férias, as quais se encontram regularmente marcadas, confirmadas e divulgadas 
por afixação nas salas de professores do agrupamento (com início a 1 de Agosto de 
2018); 

 
2. Até ao momento, a greve de docentes em curso tem sido feita neste agrupamento, 

em sistema rotativo e com recurso a fundo de greve, em que fui pagante e recebedor. 
 
3. Neste momento, face a notícias sobre atuações que serão eventualmente postas em 

prática, por reação publicitada de uma Senhora Diretora Geral, que reputo de ilegal 
e abusiva contra direitos fundamentais, estarei em greve a todas as reuniões de 
conselho de turma que sejam marcadas até 31 de julho (e esta decisão individual 
significa que o farei sem recurso ao fundo de greve e a minhas totais expensas 
individuais); 

 
4. Estarei também em greve a todas as reuniões do mesmo tipo que sejam marcadas 

para o mês de agosto, na eventualidade, que considero completamente ilegal e que 
suscitará a minha natural reação jurídica, de ser tentado por alguém suspender as 
minhas férias, que já estão marcadas (e que, aliás, já me suscitaram avultadas 
despesas prévias); 

 
5. Esta posição, que comunico a V.Exas., na qualidade de presidentes em funções do 

órgão administrativo em que se manifestam os efeitos da greve, resulta de ter havido 
notícia pela Internet e com larga difusão na comunicação social, com confirmação 
através de entrevista de membros do Governo responsáveis pela área de educação, 
da existência de uma mensagem de correio eletrónico, emitida pela Ex.ma Senhora 
Diretora Geral dos Estabelecimentos escolares, Mestre Maria Pastor Faria, relativa 
ao funcionamento dos conselhos de turma de avaliação, que conterá indicações 
relativas ao quórum de funcionamento das reuniões. 

 
6. Presumo, mesmo sem conhecer exemplar oficial da dita comunicação, que o seu teor 

foi rigorosamente transcrito pelos órgãos de comunicação social (e nomeadamente 
neste link https://guinote.wordpress.com/2018/07/20/o-pastoreio-da-doutora/ ) 

 
7. Nele se lê que “se determina que: (sic)” 



1. Desde que a partir da segunda convocatória, os Conselhos de Turma realizam-
se com a presença de 1/3 dos seus membros; 

2. Para o efeito, e de acordo com o disposto no artigo 243.º do Código do 
Trabalho, aplicável por remissão da Lei Geral de Trabalho em Funções 
Públicas e do Estatuto da Carreira Docente, os Senhores Diretores apenas 
podem manter a autorização para o gozo de férias já marcadas quando 
verificadas as seguintes condições:       a) Os docentes tenham entregado todos 
os elementos de avaliação para os Conselhos de Turma;      b) Seja assegurado 
quórum deliberativo de 1/3 em cada uma das reuniões por realizar. 

3. Todas as avaliações devem ficar concluídas impreterivelmente até ao próximo 
dia 26 de julho. 

8. Considero manifestamente ilegal que esta alegada comunicação seja encarada ou 
aplicada como ordem ou determinação válida neste agrupamento, dado ser emitida 
por titular de cargo que não tem competências para a emitir no âmbito de 
funcionamento das escolas. 

 
9. Considero que tal competência, está cometida por lei ao Diretor do agrupamento, 

que, se quiser fazer cumprir o seu conteúdo, e para ter efeitos legais e validade no 
seu agrupamento, deverá repeti-la, dirigindo-a aos docentes de que é único superior 
hierárquico como ordem sua, notificando-os devidamente e fundamentando 
legalmente os termos dessa sua ordem (que no texto de que tomei conhecimento são 
muito insuficientemente fundamentados). 

 
10. Sei bem, de todo o contexto do caso, que tal comunicação, alegadamente resulta de 

pedido dos diretores de agrupamento para que lhe fossem dadas “orientações e 
esclarecimentos” perante a ocorrência de uma greve. 

 
11. Mas, se os Senhores Diretores de escolas portugueses não têm capacidade, iniciativa 

ou conhecimentos para autonomamente exercerem as suas competências próprias 
(nomeadamente, regular o funcionamento dos órgãos dos agrupamentos, serviços de 
que são os dirigentes máximos) isso não significa que se possam fazer substituir na 
emissão dessas ordens por titulares de cargos que não tem essas competências 
administrativas.  

 
12. Para simplificar a resposta a eventual contestação a este ponto anterior, recordo 

apenas que as competências resultam expressamente da lei e não se presumem sem 
lei expressa. Tal até resulta nos termos conjugados do disposto no artigo 36º (nº1 e 
nº2) e 40º, nº1 do Código de Procedimento administrativo (que conjugado com o nº2 
desse artigo 40º permitirá suscitar futuramente tal questão para efeito de 
impugnação das reuniões realizadas ao abrigo dessa suposta ordem da DGESTE). 

 
13. Aliás, o conteúdo dessa alegada ordem, como publicamente tem sido profusamente 

referido, resulta ainda mais na alteração por órgão incompetente para tal de normas 
legais e regulamentares, relativas ao funcionamento do processo da avaliação dos 
alunos.  

 
14. No que respeita às leis, a competência para a sua alteração é do Governo ou da 

Assembleia da República e no que respeita aos regulamentos (Portarias e 
Despachos) é do membro(s) do Governo respetivo (s) (sendo que a Senhora 



DGESTE, apesar de dirigente superior da administração pública, ainda não é 
membro do Governo, nem os órgãos competentes decidiram tais alterações que esta 
vem supostamente transmitir). 

 
15. Assim, para que a “determinação” da Ex.ma Senhora DGESTE passe a ser ordem 

em cada agrupamento deverá ser expressamente assumida como tal pelo respetivo 
dirigente máximo do serviço, para mais dotado de alto grau de autonomia 
(particularmente nos aspetos pedagógicos) e que, como se dizia, antes da 
comunicação eletrónica suavizar as exigências formais, deve assinar pelo seu 
próprio punho. 

 
16. Contudo, este ponto (da incompetência da Ex.ma Senhora DGESTE para emitir 

estas ordens) nem é o mais relevante para o posicionamento pessoal que aqui 
pretendo transmitir: estando em greve, não terei de me debruçar ou agir 
pessoalmente nas reuniões sobre os pontos 1 e 3 dessa suposta determinação. 

 
17. Logo, estando em greve, a questão de saber se devo realizar reuniões com 1/3, 1/6, 

1/5 ou 1/8, ou o que seja, do quórum, ou a data para as fazer todas, torna-se 
absolutamente irrelevante.  

 
18. Por isso se vem insistindo na difusão de tais determinações, apostando em que haja 

poucos grevistas persistentes e com determinação e, que sendo menos de 2/3, 
possam ser ilegalmente torneados por regras de quórum imaginativas. 

 
19. No respeitante ao ponto 2, tomarei as devidas medidas de reação individual (aliás, já 

as iniciei, constituindo advogado) na eventualidade de ser tentado, por alguma 
forma, sempre ilegal, perturbar o meu direito a férias já marcadas e autorizadas (há 
largos meses), alegando-se como motivação para a perturbação, manter-me em 
greve às reuniões de avaliação ou outra qualquer, sempre ilegal e sem fundamento. 

 
20. A questão da entrega das propostas de classificação (conceito jurídico e pedagógico 

diferente do propalado “entregar as notas” ou “entregar as avaliações”) é outra.  
 
21. Na verdade, a ideia de que a “determinação” da Senhora DGESTE serve apenas para 

tratar da questão da entrega de propostas de classificação, antes de ir para férias, que 
cinicamente tem sido veiculada, esbarra num problema interpretativo das normas 
legais e regulamentares de avaliação dos alunos: sendo as férias uma ausência 
prolongada, nos termos previstos nessas normas, só poderia ir para o gozo legítimo 
de férias, depois de as entregar. Até antecipei essa entrega, mas continuo em greve e 
não duvido de que vou gozar as férias na data prevista.  

 
22. Mas, se a Senhora Diretora do Agrupamento assumir como sua a alegada ordem, 

sobre quórum das reuniões (e o restante), isso não significa que considere 
indiferente à minha esfera jurídica, o resultado que daí se produza nas reuniões e me 
desinteresse dele. 

 
23. Estando em greve, e se os conselhos de turma se realizarem, nos termos indicados 

na alegada ordem, não estarei presente a um Conselho de Turma de 6º ano em que 
leciono 9 tempos semanais (há 2 anos), através das disciplinas de Português e HGP, 
outro, do mesmo ano, em que leciono HGP (3 tempos, há 2 anos), 2 de 5º ano em 



que leciono HGP (3 tempos semanais) e, ainda, outro de 5º ano em que leciono 3 
tempos semanais de HGP e 1 de Educação para a cidadania, além de exercer as 
funções de Diretor de turma. 

 
24. Nesse caso, como diretor de turma serei, nos termos legais (artigo 22º, nº 1 e 2 do 

CPA) substituído pelo vogal de mais idade (que, por conhecimento pessoal, já 
apurei ser o docente a quem esta comunicação está a ser enviada). 

 
25. Estando em greve, ninguém representará o meu conhecimento sobre esses alunos, 

dado que não prestarei quaisquer informações das que poderia prestar, se não 
estivesse em greve, como é meu direito.  

 
26. Tudo o que tiver de ser feito na reunião, nos termos legais, não será feito por mim, 

dado estar em greve. E não o farei fora dela, porque, se o que tenho a fazer na 
reunião, faz falta, material e legalmente, então a reunião não deve ser realizada na 
minha ausência, justificada esta por motivo que legalmente afeta o seu quórum (isto 
é, eu estar em greve). 

 
27. As propostas de classificação, que introduzi na plataforma em uso no agrupamento e 

de cujo conteúdo guardei cópia digital, são mesmo apenas propostas e reputarei de 
ousadia ilegal grave, a que reagirei, que alguém, estando eu ausente no exercício do 
direito fundamental à greve, tente alterá-las (visto que, nos termos do Código de 
Procedimento Administrativo, sobre tal até teria de ser ouvido, obrigação de audição 
que é a causa inicial de o Conselho de Turma ter de reunir com todos os professores 
que o compõem e não possa reunir com quórum inferior).  

 
28. Aliás, nem sequer, em bom rigor, tenho de introduzir tais propostas, visto que, 

podendo alterá-las, todas e cada uma, estando presente na reunião (por isso, a 
reunião se faz, para que sejam discutidas e alteradas, se preciso for, na presença de 
todo o conselho de turma), a sua comunicação e discussão é a matéria essencial da 
reunião (como até se deduz da ordem de trabalhos conhecida). 

 
29. Tais propostas de classificação são as únicas informações que prestarei, fora da 

reunião, ao Conselho de Turma sobre a avaliação final dos alunos.  
 
30. E fi-lo já, não tendo de o fazer, por uma razão de cortesia com os colegas, cuja 

situação pretendi simplificar, perante o quadro presente, já que constato que 
evidenciam alguma dificuldade, compreensível, em lidar com o enquadramento 
legal de toda questão presente, que alguns, com altas responsabilidades, tentam 
tornar controvertido. 

 
31. Tal quadro nada de substancial tem a ver com férias ou entrega de avaliações, mas 

só com a greve e seus efeitos. 
 
32. Conhecendo as minhas propostas, se os colegas dos conselhos de turma pretenderem 

seguir a ordem (que sempre será ilegal) da Senhora Diretora, que seja produzida na 
esteira da alegada determinação da Ex.ma Senhora DGESTE sobre quórum, e reunir 
com apenas um terço dos professores presentes, não será por não conhecerem as 
minhas propostas de classificação que deixarão de o fazer. 

 



33. Contudo, se o fizerem, devem estar conscientes de que, além das graves implicações 
morais e cívicas de tal comportamento, face aos problemas da classe docente que 
resultam na presente situação e face ao desrespeito pelo exercício do direito à greve, 
estarão a cometer um ato ferido de ilegalidade e com consequências pedagógicas 
graves. 

 
34. Na verdade, a avaliação de alunos sem todos os professores presentes é um atentado 

contra a escola pública e contra os alunos.  
 
35. Só para citar uma das situações mais absurdas: se, num conselho de turma estiverem 

ausentes, como é seu direito, em greve, os professores de matemática e português, 
disciplinas em que, em certos anos, nível 2 às duas representa retenção, até poderá 
estar presente mais de 1/3 dos professores ou só 1/3, mas, por não estarem todos, 
resultará em que o aluno seja formalmente avaliado e retido, sem serem ouvidos os 
professores que, na prática, propõem a retenção. 

 
36. Mas, isto não é argumento para que as reuniões se façam de qualquer maneira, para 

ultrapassar a greve, mas sim que só se façam, como deve ser, quando a greve cessar.  
 
37. Porque, ao contrário do que se quer fazer crer, o direito à greve não é direito de 

nível inferior ou que deva cessar perante o, alegado, e mal esclarecido junto da 
comunicação social e opinião pública, direito à avaliação dos alunos (que existe, 
mas não nos termos em que se quer fazer crer).  

 
38. O direito à avaliação não é “à avaliação de qualquer maneira”, mas sim à avaliação 

com os padrões de rigor e qualidade que a lei determina (e determina que seja com 
todos os professores reunidos no Conselho de Turma). 

 
39. Avaliar alunos só com 1/3 dos docentes do Conselho de Turma presentes será o 

equivalente, no nosso domínio técnico-científico, como docentes, a mudar as regras 
de funcionamento de blocos operatórios para fazer cirurgias do abdómen sem 
anestesista (e anestesia).  

 
40. Estando em curso uma greve, os docentes só teriam de estar presentes, não podendo 

aderir à greve, se houvesse serviços mínimos para tal, bloqueando o seu direito 
individual à greve.  

 
41. Ora, já não é esse o caso, nem a Senhora DGESTE pode determinar, por correio 

eletrónico, datas de conclusão dos serviços mínimos ou o seu conteúdo. 
 
42. Admito que tal facto seja indiferente a quem considere que avaliar alunos é um mero 

ato administrativo, equiparável a passar uma licença de isqueiro (que existiu em 
tempos, felizmente ultrapassados) ou atribuir uma banca de venda de gelados na via 
pública, mas as reuniões de avaliação e a realidade legal e pedagógica do Conselho 
de Turma, funcionam como funcionam (com todos os docentes presentes), há mais 
de uma centena de anos e tal resulta de razões pedagógicas fortes. 

 
43. Neste momento, às razões objetivas anteriores pelas quais aderia à greve, junta-se a 

oposição, como professor profissionalizado e especializado, a que, por ter recorrido 
ilegalmente a tal subterfúgio, neste momento, a propósito de uma greve, alguém 



possa vir a tentar mudar o conceito de avaliação de alunos, vigente neste país há um 
século. 

 
44. Se passar a ser regra futura, que os alunos possam ser avaliados por conselhos que 

não tenham todos os seus professores presentes, isso será um retrocesso secular na 
qualidade da educação portuguesa.  

 
45. Na minha perspetiva, essa subversão no modelo em que se realiza a ação pedagógica 

dos docentes, deveria ser motivo para todos os sindicatos convocarem formas de 
luta para a ela se oporem. 

 
46. E não por causa dos efeitos na eficácia da greve, mas, principalmente, pela 

subversão pedagógica produzida e seus dramáticos efeitos futuros. 
 
47. Registo, com agrado que, apesar de já não aderir à greve, a Federação do sindicato 

em que sou sindicalizado, veio esclarecer a sua posição sobre a questão do quórum 
(link https://www.fenprof.pt/?aba=27&mid=115&cat=95&doc=11624) e a 
concordância com a posição que aqui expresso, o que dá base a que os seus serviços 
jurídicos me apoiem quando decidir impugnar reuniões com base nessa questão. 

 
48. Lamenta-se que, alguém, que foi docente e tem formação pedagógica, quando se 

encontra no exercício de funções dirigentes superiores na administração pública, 
tente instituir tal prática de retornar ao regime de disciplinas, para mais em 
desregulação total e em contracorrente às restantes medidas que o Governo toma (e 
só pela razão oportunista de combater uma greve incómoda).  

 
49. A este propósito recordo, para simplificar o enquadramento, uma citação de Rómulo 

de Carvalho (História do Ensino em Portugal, pág. 632 da edição Gulbenkian de 
1986) sobre a reforma de Jaime Moniz, em que surgiu o regime de classe que 
implica o funcionamento em Conselho de Turma (que substituiu o anterior regime 
de disciplinas): “é o sistema em que o conjunto de professores das diferentes 
disciplinas de um mesmo agregado de alunos se comunicam entre si para a busca 
de interligações das diversas matérias lecionadas, de tal modo que os educandos 
possam adquirir uma visão íntima, global e no momento próprio, do que lhes é 
ensinado, em vez de cada professor trabalhar isoladamente nas suas aulas como se 
os conteúdos da sua disciplina fossem totalmente independentes dos conteúdos de 
todas as outras.”  

 
50. No momento em que tanto se fala se articulação e flexibilização, parece citação 

muito adequada. 
 
51. A Ex.ma Senhora DGESTE, ao exigir reuniões de CT com apenas 1/3 dos 

professores, e sem sequer atender às disciplinas que cada um leciona, está a 
subverter (repita-se, ilegalmente) esta conceção centenária, vertida na leis e 
regulamentos vigentes sobre avaliação dos alunos. 

 
52. Abstenho-me de os referir porque, sendo a sua prática deles absolutamente 

consolidada e reiteradamente renovada a cada modificação dos próprios regimes 
legais e regulamentares, consideraria ofensivo que algum docente mos relembrasse, 
não caindo, portanto, nessa ofensa.  



 
53. Lamenta-se que altos dirigentes da Administração Pública do setor de educação e 

até, pelo que se vê na comunicação social, membros do Governo, decidam promover 
a sua preterição, depois de vigência secular. 

 
54. Acresce que, materialmente, a adoção de tal quórum para deliberação, de apenas 1/3 

dos professores, ou outro inferior à totalidade dos professores do Conselho de 
turma, será ilegal por violar também (além das normas legais e regulamentares 
relativas a avaliação) o artigo 29º, nº 3 do Código de Procedimento Administrativo. 

 
55. Na verdade, essa norma até prevê que “os órgãos colegiais reunidos em segunda 

convocatória podem deliberar desde que esteja presente um terço dos seus membros 
com direito a voto.”  

 
56. Mas, essa estatuição implica uma hipótese que o legislador colocou logo no início, 

talvez porque a definição generalizável de um quórum tão baixo poderia abrir a 
porta a abusos nas deliberações em órgãos com exigências específicas de quórum: 
“Sempre que se não disponha de forma diferente”. 

 
57. Ora, todos os professores e dirigentes escolares sabem quais são e conhecem bem as 

normas regulamentares e legais que dispõem de forma diferente, prevendo um 
quórum mínimo para as reuniões de avaliação, correspondente à totalidade dos 
docentes que compõem o Conselho de Turma. 

 
58. Logo, invocar o artigo 29º, nº 3 para sustentar a realização de reuniões que 

deliberem com um apenas um terço dos professores é violar o próprio artigo 29º, 
nº3. 

 
59. Esta questão, tão prejudicial ao funcionamento da reunião de um Conselho de 

Turma, deve ser nela previamente debatida pelos presentes que, se constatarem não 
ter a reunião o quórum legal (que resulta, não do CPA, mas das normas legais e 
regulamentares de avaliação dos alunos para que este, no artigo 29º, nº3 
expressamente remete, já que se são as que “dispõem de forma diferente”), não 
devem reunir ou deliberar, sob pena de invalidarem as decisões tomadas, para mais, 
em matéria que constitui a essência do direito à avaliação dos alunos (direito 
paradoxalmente invocado para sustentar a prática da ilegalidade). 

 
60. Não me parece haver dúvidas de que, apesar de, no momento concreto da reunião 

me encontrar a exercer o meu direito à greve, continuo a ter o direito de participar 
na avaliação dos meus alunos, que acompanhei durante 1 ou 2 anos, largas horas 
semanais e com quem realizei a ação pedagógica prevista e regulada pelo Estatuto 
da Carreira Docente, que me confere a condição, deveres e direitos de trabalhador 
em funções públicas.  

 
61. Tal direito é-me retirado por decisões que reputo de ilegais (e, além disso, imorais, 

mas sem tal ter evidentemente relevância legal) de que resultarão deliberações nulas 
contra as quais agirei nos termos de declarar a sua nulidade, como resulta dos 
artigos 161º, nº 2 a), d), l) e, em especial h), 162º, nº2 e 186º do CPA. 

 



62. Tal direito a participar na avaliação dos alunos, não é exercido na data prevista para 
as reuniões, por me encontrar a exercer o direito à greve, nos termos de pré-aviso 
legal e que não foi sujeito a qualquer imposição de serviços mínimos, por via legal, 
ou declarado inválido por qualquer forma. 

 
63. Assim sendo, apelo aos docentes, que não estejam em greve nos conselhos de turma 

em que participaria (se não estivesse a exercer o direito à greve), que ponderem a 
sua ação e posicionamento face à posição pessoal aqui expressa.  

 
64. Requeiro que me sejam remetidas, por quem exerça as funções de presidente dos 

órgãos administrativos (Conselhos de Turma) ou para maior facilidade pela Ex.ma 
Senhora Diretora do Agrupamento, nos termos do direito de acesso à informação 
administrativa, sustentado no Código de Procedimento Administrativo e noutra 
legislação aplicável, cópias das atas deliberadas (nos termos do artigo 34º, em 
especial do seu nº 2) nos Conselhos de Turma das turmas de que sou docente no ano 
letivo de 2017/18 que se realizem a partir de 23 de Julho de 2018. 

 
65. A presente comunicação é remetida por mensagem de correio eletrónico, através do 

endereço oficial que me foi atribuído pelo agrupamento (o que dispensa validação 
por assinatura digital ou outra, dado estar plenamente identificado) aos Diretores de 
Turma das turmas em que sou docente, ao provável substituto legal no exercício das 
minhas funções de Diretor de Turma, à Diretora do Agrupamento e à Presidente do 
Conselho Geral do Agrupamento (tratando-se, neste caso, de matéria que releva para 
a legalidade de funcionamento do agrupamento). 

 
Vila Praia de Âncora, 23 de julho de 2018 
 
 
 
 


