
Evolução da contratação e formação de docentes entre 2006 e 2011

A implementação das atividades de enriquecimento curricular no 1ºCEB, primeiro, o Ensino do Inglês nos 3º e
4ºanos e, depois o programa “Escola a tempo inteiro” trouxe a necessidade de contratar novos professores
para lecionar estas áreas nos vários agrupamentos.
No ano letivo de 2005/06, para satisfazer as necessidades de docentes para garantir a lecionação da oferta
f i d d 3º º i 32 f d lê l bformativa do EI para as turmas de 3º e 4º anos, a autarquia contratou 32 professores de Inglês e celebrou
com eles um contrato de trabalho de prestação de serviços.
Com a publicação do despacho Nº 12591/2006, de 16 de junho, a autarquia e os agrupamentos de escolas
passam a oferecer a todos os alunos de todos os anos de escolaridade do 1ºCEB, no ano letivo de 2006/07, as
áreas formativas de Ensino do Inglês, Atividade Física e Desportiva, Ensino da Música, Expressão Plástica e
E ã D átiExpressão Dramática.
No ano letivo de 2006/07, para satisfazer as necessidades de docentes para a lecionação de todas as ofertas
formativas das AEC foram contratados 191 docentes.
A relação laboral entre a autarquia e estes docentes continuou a ser a prestação de serviços.
Em 2007/08 a autarquia e os agrupamentos de escolas continuam a oferecer todas as áreas como oferta
formativa a todos os alunos do 1º CEB sendo necessária a contratação de 154 docentesformativa a todos os alunos do 1º CEB, sendo necessária a contratação de 154 docentes.
Em relação ao ano letivo anterior, verificamos que o número de docentes contratados para lecionar as AEC
baixou de 191 para 154, apesar do número de alunos inscritos nestas atividades ter aumentado de 4.859 para
5263.
A diminuição do número de professores contratados para as AEC deve‐se, essencialmente, à introdução da
flexibilização dos horários do 1º CEB Na maior parte das escolas do concelho os alunos deixaram de ter asflexibilização dos horários do 1º CEB. Na maior parte das escolas do concelho, os alunos deixaram de ter as
AEC, exclusivamente, a partir das 15h30min e passaram a ter dois dias por semana estas áreas das 9h00min
às 11h00min. Esta medida procurou contratar professores para horários de trabalho com um maior número
de horas, reduzindo o número de professores contratados, uma vez que os horários de trabalho quase
duplicam em número de horas.
A autarquia altera, a partir deste ano letivo, a forma de contratação destes profissionais, passando de um
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A autarquia altera, a partir deste ano letivo, a forma de contratação destes profissionais, passando de um
contrato de prestação de serviços para um contrato a termo resolutivo certo.
Considerando que o ensino das várias ofertas formativas das AEC carece de formação específica para a sua
lecionação a autarquia implementa, em 2007/08, um plano de formação destinados aos docentes que
lecionam as AEC no concelho.
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