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C/ Conhecimento: 

- Gabinete do Exmo. Ministro da Educação, 

- Exma. Sr.ª Secretária de Estado da Educação, 

- Exmo. Sr. Diretor do Agrupamento de Escolas Eduardo Gageiro, 

- Dr. Bruno Filipe Santana dos Santos (DGEstE-DSRLVT), 

- Dr.ª Maria Felismina Afonso (DGEstE-DSRLVT), 

- ESB 3 de Sacavém pertencente ao agrupamento Eduardo Gageiro, 

e outros 

Exmo. Sr. Dr. Bruno Santos 

 

Possivelmente não me terei feito entender na exposição que dirigi à Exma. Sr.ª Secretária de Estado, Dr.ª Alexandra Leitão (que 

desde o final de abril /início de maio foi “circulando” por vários departamentos até ao dia 27 de julho em que sou informada por 

resposta Vossa  … e a Vossa resposta de visão holística pouco adianta quando não são dominadas / clarificadas as especificidades.  

Antes de (e na minha apreciação dos factos) concretizar a factual ausência de resposta permita-me uma consideração, 

porventura por vós considerada impertinente mas que na minha opinião, que não me tenho por subserviente, desistente ou 

ignorante, considero-a em igualdade de circunstâncias até que o enquadramento legal dê razão a um lado ou a outro. Com isto 

quero dizer que quando afirmo que não encontro na lei enquadramento legal para a matéria em apreço (não posso, 

evidentemente, invocar normativos, artigos e alíneas que não existem) e que quando o Dr. Bruno Santos encarrega alguém 

de dizer, tão só, que os procedimentos se encontram dentro do legalmente estabelecidos não passa, por tal, a ter maior razão. Para 

tal e em respeito pela transparência, rigor da decisão e boa fé da administração no tratamento com os demais, deveria fundamentar 

a sua opinião/decisão com o referido quadro legal. 

Assim, a questões objetivas que coloquei e que, de seguida, transcrevo reforçando a sublinhado, continuo sem resposta, a 
saber: 

1- “ … questionei por escrito, desde logo, qual o normativo/ legislação que também passava a atribuir uma tarefa, 

meramente de secretaria, aos professores. Não obtive qualquer esclarecimento legal…” 

2- “E, não encontro, na letra do ECD (ou de outros regulamentos), conteúdo funcional que atribua aos DT tal função 

pelo que a este exercício não poderão ser obrigados.” 

3- Numa tentativa de enquadrar o muito e diversificado trabalho pós letivo nas escolas secundárias, onde o Diretor de Turma 

(doravante, designado DT) é apenas mais um docente entre todos os outros (sem qualquer libertação de tarefas pelo 

desempenho de tal cargo que no decurso do ano lhe trouxe muito mais horas de trabalho que, nem tão pouco constam do 

seu horário e que após as atividades letivas continua a exercer, também e entre outras, tarefas decorrentes de ter sido DT) 

terminei questionando: “… pois que, o fundamento de tal decisão deverá remeter para o quadro funcional e, por tal, 

enquadrada na lei.” 

4- Relembrei ainda que “a Lei (…) atribui a responsabilidade da devolução dos manuais aos Encarregados de 

Educação sempre que os alunos forem menores e ao aluno quando maior de idade sendo que a tal entrega terá que 

SER EMITIDO O CORRESPONDENTE “RECIBO DE QUITAÇÃO” – concluindo, concomitantemente, que tal competência 

caberia aos serviços administrativos (secretarias) das escolas.  
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5- Por fim terminei a exposição: “… Assim aguardarei, que (…) esclareça adequada, conveniente e legalmente tal situação.    

Pensei que as questões acima transcritas fossem objetivas… ter-me-ei, porventura, equivocado pois a nada do acima 

exposto e, ora relembrado, obtive qualquer resposta. 

Da vossa resposta: 

O “jogo de palavras” não legitima, por si só, o que quer que seja e quando a sua resposta refere (sublinhados e negritos meus)“…uma 

vez que o professor diretor de turma é o principal responsável pela manutenção de medidas que têm como objetivo 

a melhoria das condições de aprendizagem e promoção de um ambiente educativo saudável…” mais não é, na minha 

opinião (de resto uma prática, infelizmente habitual), que um enviesamento abusivo daquilo que efetivamente consta da lei e que a 

Vossa resposta refere apenas em 2º plano e como se transcreve: “…sendo da sua competência fazer a articulação entre 

os professores da turma e os encarregados de educação.” – Ora, o DT não é o “principal responsável” para além de coordenar 

e articular com os encarregados de educação, como se pode constatar em diversos articulados legais, por exemplo:  

- Lei da Autonomia, Administração e Gestão:  

- “Artigo 44.º - Organização das atividades de turma , nº1 - Em cada escola, a organização, o acompanhamento e a 

avaliação das atividades a desenvolver com os alunos e a articulação entre a escola e as famílias é assegurada: 

a) …; b) …; c) Pelo CONSELHO DE TURMA, nos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e no ensino secundário, com a seguinte 

constituição: i) Os professores da turma; ii) Dois representantes dos pais e encarregados de educação; iii) Um 

representante dos alunos, no caso do 3.º ciclo do ensino básico e no ensino secundário; nº 2 — Para COORDENAR O 

TRABALHO DO CONSELHO DE TURMA, o diretor designa um diretor de turma de entre os professores da mesma, sempre 

que possível pertencente ao quadro do respetivo agrupamento de escolas ou escola não agrupada.” 

- DL 54/2018 de 6 de julho (inclusão) refere o DT apenas 3 vezes que se transcrevem: 

a) Artigo 12.º nº 4,” São elementos variáveis da equipa multidisciplinar o docente titular de grupo/turma ou o diretor de turma do 

aluno, consoante o caso, outros docentes do aluno, técnicos do centro de recurso para a inclusão (CRI) e outros técnicos que intervêm 

com o aluno.” 

b) Artigo 20.º, nº 6, “Nos casos previstos no número anterior, o diretor devolve o processo ao professor titular de turma ou ao diretor 

de turma, consoante o caso, para comunicação da decisão aos pais ou encarregados de educação.” 

c) Artigo 21.º nº 10, “O coordenador da implementação das medidas propostas no relatório técnico -pedagógico é o educador de 

infância, o professor titular de turma ou o diretor de turma, consoante o caso” 

- DL 55/2018 de 6 de julho nunca faz referência ao DT, mencionando por 3 vezes o Conselho de Turma. 

- Portaria nº 223-A/2018 de 3 de agosto (regulamentação do DL 55/2018) – 4 referências ao DT que se transcrevem: 

a) Artigo 4.º, nº 3: “A atualização do processo previsto (referindo-se ao processo individual do aluno) no número anterior é da 

responsabilidade do professor titular de turma, no 1.º ciclo, e do diretor de turma, nos 2.º e 3.º ciclos. 

b) Artigo 17.º, nº4: “Compete ao diretor, com base em dados regulares da avaliação das aprendizagens e noutros elementos 

apresentados pelo professor titular de turma, no 1.º ciclo, ou pelo diretor de turma, nos restantes ciclos, bem como pela equipa 

multidisciplinar, prevista no Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho, mobilizar e coordenar os recursos educativos existentes, com vista 

a desencadear respostas adequadas às necessidades dos alunos.” 
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c) Artigo 22.º, nº 4: “A coordenação do processo de tomada de decisão relativa à avaliação sumativa, garantindo a sua natureza 

globalizante e o respeito pelos critérios de avaliação referidos no artigo 18.º, compete: a) …; b) Nos 2.º e 3.º ciclos, ao diretor de 

turma.” 

d) Artigo 35.º, nº 7: “Nas situações previstas no número anterior, o coordenador do conselho de docentes, no 1.º ciclo, e o diretor 

de turma, nos 2.º e 3.º ciclos, ou quem os substitua, apresentam aos respetivos conselhos os elementos de avaliação previamente 

disponibilizados. 

Lendo a legislação e sendo fiel à letra da Lei, facilmente se constata que o DT não é especialmente responsável, nem mais nem 

menos, que os seus colegas de conselho de turma pela, como é referido na vossa resposta e volto a citar “manutenção 

de medidas que têm como objetivo a melhoria das condições de aprendizagem e promoção de um ambiente educativo 

saudável”. 

De resto, uma equipa multidisciplinar de apoio à gestão, através da unidade de apoio à gestão escolar saberá certamente que acima 

dos DT e dos Conselhos de Turma… existem estruturas de direção, administração e gestão escolar (diretor, conselho pedagógico 

assembleia de escola, departamentos curriculares, serviços especializados…)  bem como, estruturas centrais do ME com 

responsabilidades, muito mais acrescidas, nestas matérias – chamar-lhe-ia a tríade de maior responsabilidade: Ministério da 

Educação, Ministério das Finanças e Órgãos de direção, administração e gestão escolar.  

Mas na verdade, quando se fala de deveres profissionais não pode qualquer legislação, concomitantemente com os exemplos acima 

referenciados,(a não ser que especialmente previsto) colocar-se acima daquela que regulamenta, nomeadamente o quadro 

funcional dos docentes e, nesta matéria estamos a falar do Estatuto da Carreira Docente – como, de resto, existem noutras 

profissões públicas. 

a) Artigo 10.º, nº2, alínea f): “Zelar pela qualidade e pelo enriquecimento dos recursos didático -pedagógicos utilizados, numa 

perspetiva de abertura à inovação;” – “recolha de manuais” meus senhores?” 

b) Artigo 10.º-B, alínea a) “Colaborar na organização da escola, cooperando com os órgãos de direção executiva e as estruturas 

de gestão pedagógica e com o restante pessoal docente e não docente tendo em vista o seu bom funcionamento;” – obviamente, 

como em qualquer unidade orgânica/serviço/empresa,…, no âmbito das funções profissionais de cada um. 

c) Artigo 10.º-B, alínea e) ”Partilhar com os outros docentes a informação, os recursos didáticos e os métodos pedagógicos, no 

sentido de difundir as boas práticas e de aconselhar aqueles que se encontrem no início de carreira ou em formação ou que denotem 

dificuldades no seu exercício profissional;” – “recolha de manuais” meus senhores?” 

c) Artigo 10.º-C , alíneas de a) a e) – não farei a transcrição por serem 5 deveres específicos ocupando um espaço 

desnecessário quando a consulta está facilmente disponível e acessível, bastando para tal um equipamento com acesso 

à internet. Este artigo cabe efetivamente no âmbito das funções do professor, especialmente, na qualidade de DT 

nomeadamente na articulação entre os professores e os encarregados de educação mas em momento algum (e leia-se 

o pronunciado, quanto a mim bastante claro) se poderá depreender do articulado legal tão só, qualquer suposição ou 

pressuposto, da tal “suposta recolha dos manuais”. 

Passemos então ao artigo 82.º (do n.º1 ao n.º7) a funções específicas na componente de trabalho a nível do 

estabelecimento uma vez que não caberá, certamente (a tal “recolha de manuais”), no âmbito do exercício da função 
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letiva. Mais uma vez e na letra do enunciado legal não se encontra, também  aqui, qualquer cabimento para a  suposta 

“recolha de manuais” mas não resisto a acrescentar, a título de curiosidade, a alínea e) do n.º3 “A produção de materiais 

pedagógicos” (creio que ninguém, do exposto no n.º3, depreenderá que os alunos os devolvam à escola). 

Refere ainda a vossa resposta na sequência da mencionada articulação no conselho de turma e do DT com os Encarregados de 

educação que: “Neste contexto, sendo os manuais escolares recursos didático-pedagógicos, considera-se a recolha 

destes livros uma tarefa pedagógica, e não administrativa, que dinamiza a tríade Escola/Família/Comunidade de 

acordo com as normas de funcionamento do Agrupamento e da legislação em vigor.”. Ora: 

a) “ … considera-se a recolha destes livros uma tarefa pedagógica, e não administrativa … - quem é que considera? 

O Dr. Bruno Santos?, A equipa?, O departamento jurídico?, a DGE?, a DGAE?... Confesso que é a 1ª vez que em 30 anos 

leio semelhante correlação. O trabalho pedagógico com os manuais escolares começa com a análise e seleção dos manuais 

escolares, operacionaliza-se aula a aula no trabalho e exploração dos mesmos pelos alunos com orientação do professor e 

fora da sala de aula, no estudo em casa… Esta não é consideração minha mas de uma vasta prática de anos como pode ser 

constatado nos exemplos abaixo elencados… todavia (e peço desculpa pela ironia mas não resisto) parece surgir em 2019 

esta “fantástica e inovadora descoberta pedagógica” - a recolha de manuais escolares (talvez de um pedagogo de última 

geração já mais habilitado para a tal “escola do séc. XXI) que deveria colocar (obviamente na minha opinião) os “cabelos em 

pé” a qualquer pedagogo minimamente sério e reconhecido sendo que, face ao caso em apreço, talvez devesse ser 

recomendada a sua leitura – nada como a sustentação com devida referenciação bibliográfica de quem se dedica a estudar 

estas matérias - a todos os responsáveis pela educação dos jovens …  

b) Mas, continua referindo: “…que dinamiza a tríade Escola/Família/Comunidade…” – deve saber que o dinamismo da 

tríade a que alude, bem como o seu maior ou menor sucesso, depende do trabalho desenvolvido ao longo do ano letivo 

e não de um suposto momento único após a conclusão das atividades letivas (não vou colocar aqui outras hipóteses similares 

por demasiado caricatas). 

c)  E, termina : “… de acordo com as normas de funcionamento do Agrupamento e da legislação em vigor.” – Ora, as 

normas de funcionamento do agrupamento, no caso da escola secundária, conheço-as eu quanto à legislação em vigor, 

apesar da minha persistência, nada me foi respondido! 

d) Aproveito para relembrar a emissão de recibos de quitação, que ignorou – também compete aos DT? 

e) Acrescento, na sequência do exposto na anterior alínea a), para melhor constatação Vossa e da vossa equipa, alguns sites… 

e quanto mais recuar no tempo pesquisando procedimentos habituais mais concluirá, no pressuposto das “vossas” 

considerações, do enorme “desperdício pedagógico” que se arrasta ao longo de anos: 

- https://aeluisdecamoes.wixsite.com/home/single-post/2019/06/07/ENTREGA-DOS-MANUAIS-ESCOLARES, 

-https://www.ibn-mucana.pt/index.php/o-agrupamento/eb-2-3-sec-ibn-mucana/791-entrega-de-manuais-escolares, 

-http://aeseia.pt/index.php/alunos20132014/acao-social-escolar/1849-devolucao-de-manuais-escolares-2018-2019, 

- http://www.aejs.pt/home/index.php/156-devolucao-de-manuais-escolares, 

- http://www.aert3.pt/phocadownload/alunos/ase/2019-20/devolucao_manuais_pagina_2018_2019.pdf, 

-http://www.agr-tc.pt/site/index.php/informacoes-historico/982-devolucao-de-manuais-escolares-10-ao-12-ano, 

- https://agrupamentoescolascp.pt/ficheiros/d3519910oZtrectlpf.pdf 

-https://agpiscinasolivais.com/images/Informa%C3%A7%C3%A3o_sobre_a_devolu%C3%A7%C3%A3o_de_manuais_escolares.pdf  

- https://es23.ruyluisgomes.org/images/alunos/aviso_restituicao_dos_manuais_escolares_2013.pdf 

- https://drive.google.com/file/d/1jS7vz9v4OdJUrdfIZviJInJChpGSFWMi/view    

https://aeluisdecamoes.wixsite.com/home/single-post/2019/06/07/ENTREGA-DOS-MANUAIS-ESCOLARES
https://www.ibn-mucana.pt/index.php/o-agrupamento/eb-2-3-sec-ibn-mucana/791-entrega-de-manuais-escolares
http://aeseia.pt/index.php/alunos20132014/acao-social-escolar/1849-devolucao-de-manuais-escolares-2018-2019
http://www.aejs.pt/home/index.php/156-devolucao-de-manuais-escolares
http://www.aert3.pt/phocadownload/alunos/ase/2019-20/devolucao_manuais_pagina_2018_2019.pdf
http://www.agr-tc.pt/site/index.php/informacoes-historico/982-devolucao-de-manuais-escolares-10-ao-12-ano
https://agrupamentoescolascp.pt/ficheiros/d3519910oZtrectlpf.pdf
https://agpiscinasolivais.com/images/Informa%C3%A7%C3%A3o_sobre_a_devolu%C3%A7%C3%A3o_de_manuais_escolares.pdf
https://es23.ruyluisgomes.org/images/alunos/aviso_restituicao_dos_manuais_escolares_2013.pdf
https://drive.google.com/file/d/1jS7vz9v4OdJUrdfIZviJInJChpGSFWMi/view
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      https://drive.google.com/file/d/1hJrTkU-6rIdvSe9js0AG1hVUFd0H6waH/view 

       https://drive.google.com/file/d/1uctOHudzqrInBYUi3DIqLNe9IYH5WACJ/view 
- http://www.escolasabelheira.com/images/manuais.pdf 

- http://aebemposta.com/?p=4485 

- https://www.aenacb.pt/escolas/986-devolu%C3%A7%C3%A3o-dos-manuais-escolares.html 

…   …   … 

Para concluir e considerando que a autonomia (que na realidade, quanto a mim, é muito pouca) só o pode ser até aos limites 

que a Lei define nos mais variados domínios, continuo a solicitar o enquadramento legal (sendo que a ele alude, deverá ser 

tarefa fácil).  Solicitaria ainda, face a uma visão tão alargada e holística que depreendo da vossa resposta, a necessidade que 

essa equipa elabore (a começar no cargo de DT mas não se ficando por este), exaustiva e discriminadamente, uma listagem de 

funções que competem (neste caso) ao professor Diretor de Turma e dela dê conhecimento às escolas (quando comecei, há 30 

anos, estavam “clarinhas” na lei).  

A bem da transparência, do rigor, da boa fé e da melhoria da eficiência da grande diversidade de funções que coexistem nas 

escolas. 

 

Aguardando resposta, 

Subscrevo-me, 

Sacavém, 29 de julho de 2019 

              Mª João Pires Fernandes 

 

 

 

 

 

Nota 1 – Mantenho esta nota pois que, sinceramente, considero que a questão radica na falta de recursos humanos administrativos, auxiliares 
(e caminhamos para recursos docentes) suficientes e que competirá ao ministério a criação de medidas tendentes à resolução da insuficiência 
de recursos humanos.  Uma rápida pesquisa pela internet (que na escola tem muitas falhas) é frequente encontrar diferentes escolas com 
horários/ balcões das secretarias estipulados para o efeito. 

Nota 2 – É com profundo pesar e objeção de consciência, que por ser um documento profissional dirigido ao M.E., tivesse que que rever o texto 
de forma a que se enquadrasse no AO 90 (que na minha opinião deveria ter sido referendado, dado que a Língua é um património dos 
portugueses e não dos políticos) 

Nota 3 – Se a resposta que obtive, por via do Sr. Dr.  Bruno Santos da equipa EMAG/UAGE/PD-OGI, mereceria tantas considerações? Não. 
Todavia senti-me, com ela, destratada. 
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