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O número de diplomados em 
Educação caiu para metade 
na última década. Carolina 
Correia é uma das jovens 
que contrariam as 
estatísticas. Está prestes a 
concretizar a vocação que 
lhe foi assinalada desde 
criança. Sem ilusões sobre 
as dificuldades que a 
esperam, mas com a 
vontade de celebrar cada 
“pequena conquista que 
aconteça na sala de aula”. 
Este é o seu testemunho

Por Carolina Correia 
21 anos, mestranda em Ensino de 
Português no 3º Ciclo do Ensino Básico  
e no Ensino Secundário

Desde criança que me fascina o 
mundo escolar, o cheiro dos 
livros, a sensação de aprender 
e, claro, a fonte de 
conhecimento: o/a professor/a. 
A minha professora do ensino 
básico sempre me disse que eu 
tinha tudo para ser professora. 
Sendo ainda uma criança, 
pensei que seria algo 
engraçado para inventar uma 
brincadeira e muito brinquei 
aos professores. Mas da 
pequena afirmação da minha 
professora primária e do gosto 

pela arte de partilhar 
conhecimento com os outros 
nasceu a vontade de enveredar 
pela docência.
No entanto, esta vontade só 
tomou forma de futuro 
profissional quando frequentei 
a licenciatura em Estudos 
Portugueses, onde aumentou o 
gosto pela gramática, pela 
cultura e pela literatura 
portuguesas. Unindo a minha 
preferência por estas áreas à 
minha vontade de comunicar e 
de partilhar conhecimento 
com os outros, percebi aquilo 
que os outros à minha volta 
(família, amigos e professores) 
já tinham percebido: a minha 
vocação é ser professora. Por 
isso neste momento estou a 
frequentar o mestrado em 
Ensino de Português no 3º 
Ciclo do Ensino Básico e no 
Ensino Secundário.
Estou prestes a iniciar o meu 
estágio e renovo a vontade que 
tenho de abraçar esta 

profissão que considero um 
desafio, onde terei de aprender 
com os erros e onde irei 
celebrar a mais pequena 
conquista que aconteça na sala 
de aula. Orientando-me pela 
pequena Carolina que adorava 
aprender novas letras e pela 
vontade de despertar os 
interesses dos alunos, espero 
ser uma professora que faça da 
disciplina de Português um 
lugar de descoberta e que seja 
significativo e útil para o 
quotidiano e para o futuro dos 
alunos. Apesar de encarar o 
meu futuro com otimismo e 
entusiasmo, tenho a perfeita 
noção de que será um caminho 
repleto de dificuldades que 
terei de enfrentar, como o 
cumprimento do ensino dos 
conteúdos estipulados pelas 
aprendizagens essenciais ou a 

procura de um equilíbrio entre 
as necessidades dos alunos e a 
sua preparação para os exames 
nacionais. Também sei que as 
condições de trabalho são 
outra dificuldade que vou 
encontrar na profissão que 
escolhi, seja pelas condições 
salariais, pela carga de 
trabalho burocrático ou pelo 
reconhecimento (ou falta dele) 
de alunos, pais e colegas que 
terei por cada maratona que 
fizer ao longo dos anos letivos. 
No final de cada período ou 
ano letivo, o professor tem 
reu niões com os pais e 
reuniões com o conselho de 
turma, onde se reflete sobre o 
desempenho dos alunos e o 
método que o professor 
utilizou para abordar os 
conteúdos escolares. Sei que 

muitas vezes o esforço que o 
professor faz para planear 
aulas e ensinar, da melhor 
forma que sabe, os seus alunos 
é resumida a uma apreciação 
que não reflete a essência do 
processo de ensino-
aprendizagem. Entre a 
exigência e a gratidão, espero 
que o futuro me reserve uma 
sala de aula para ajudar a 
formar gerações e a mudar a 
história dos direitos dos 
professores.

“Espero que o futuro me 
reserve uma sala de aula”

TESTEMUNHO

SO CIEDADE EDUCAÇÃO

Texto Isabel Leiria 
Infografia Sofia Miguel Rosa

A
inda o ano letivo 
não começou e 
várias escolas, em 
particular do distri-
to de Lisboa, mas 
também de Setúbal 
e Faro, já estão com 
dificuldades em en-
contrar professores 

para substituir colegas que entretanto 
entraram de baixa ou se aposentaram. 
Desde meados de agosto até quar-
ta-feira desta semana, as escolas já 
colocaram perto de mil novos horá-
rios (com um mínimo de oito horas 
letivas semanais) em contratação de 
escola. Quer isto dizer que para todos 
estes lugares ou nem chegou a haver 
candidatos ou foram recusados por 
docentes que estão nas listas nacionais 
de recrutamento, mas que não mani-
festaram interesse em ficar com eles, 
por exemplo, por implicarem uma 
mudança de residência. 

A totalidade destes horários diz res-
peito a um número indeterminado de 
turmas, mas que abrange seguramente 
umas dezenas de milhares de alunos. 
Não significa que todos eles comecem 
as aulas sem professores a alguma disci-
plina. O arranque oficial está marcado 
para entre dia 13 e 16 deste mês e todos 
os dias são colocados profissionais nes-
tas ofertas de escolas, assim como todas 
as semanas são comunicadas novas 

Ano Letivo Lisboa é o distrito com mais dificuldades. Ministério garante 
que há neste momento menos alunos sem docentes do que em 2021

Escolas em busca de 
professores de Física, 
línguas e Informática

necessidades. Todos os anos é assim. O 
problema é que nos últimos tempos as 
dificuldades para encontrar substitutos 
têm sido maiores. Nalgumas regiões 
e em determinadas disciplinas, com a 
Informática a ser o caso mais flagrante, 
mas não exclusivo. 

De acordo com o levantamento fei-
to por Davide Martins, professor de 
Matemática e colaborador do blogue 
especializado em educação “ArLindo”, 
num total de 1123 horários (com oito 
ou mais horas letivas) para os quais 
não foram encontrados professores 
disponíveis nas listas de recrutamento 
— e que passaram então à fase de ofer-
ta e seleção ao nível de escola —, Lis-
boa reuniu 427, Setúbal 200 e Faro 69. 

Por disciplina, a inexistência de 
candidatos concentra-se no grupo de 
Informática, Geografia, Física e Quí-
mica e nas diferentes línguas, desde 

o Inglês ao Espanhol. A crise atinge 
também Educação Moral e Religiosa. 

Ao final da tarde da última quarta-
-feira, e ainda de acordo com o levan-
tamento de Davide Martins, encontra-
vam-se disponíveis para contratação 
de escola 707 horários com oito ou 
mais horas, totalizando 9554 horas 
letivas, o que dá cerca de 2500 turmas 
com professores por atribuir naquele 
dia. Se cada uma tiver, em média, 25 
alunos, eram mais de 62 mil os que 
se arriscavam a chegar à primeira se-
mana do ano letivo com falta de pelo 
menos um docente. Mas estes dados 
mudam diariamente.

Estes horários que passam para a 
fase de contratação de escola — de-
pois de percorrida as listas nacionais 
onde os professores estão ordenados 
de acordo com a nota de formação 
superior e dias de serviço — têm ou-
tra característica: podem ser preen-
chidos por candidatos que tenham 
apenas uma licenciatura e nenhuma 
formação pedagógica. O mestrado 
em ensino continua a ser exigido nos 
concursos nacionais e para ingressar 
na carreira, explica o secretário de 
Estado da Educação, António Leite, 
que assinou já o diploma que alarga as 
condições mínimas para se dar aulas 
e ser aceite nestas contratações de 
escola. Os licenciados em cursos pós-
-Bolonha e que tenham um mínimo de 

horas de formação na área científica 
da disciplina que queriam lecionar 
poderão ser aceites, por exemplo.

O objetivo do Ministério com este 
diploma, que deve ser publicado nos 
próximos dias, é alargar o leque de 
possíveis candidatos (o pré-escolar e 
o 1º ciclo ficam de fora das novas re-
gras) para evitar que os alunos fiquem 
semanas sem professores como tem 
acontecido nos anos anteriores e nas 
regiões atrás referidas. E quem vier 
a dar aulas nestas condições terá um 
acompanhamento por parte de outros 
professores, no âmbito de um acordo 
que está a ser definido com a Univer-
sidade Aberta, revela António Leite.

Menos horários vazios

O Ministério da Educação está ciente 
do problema e tomou já algumas me-
didas com o objetivo de atenuar as difi-
culdades na substituição dos professo-
res que, ao longo do ano letivo, entram 
de baixa (mais prováveis numa classe 
docente em acentuado envelhecimen-
to) ou que se reformam. Só em 2022, o 
número de aposentações superará os 
dois mil profissionais. 

De acordo com o mais recente estu-
do sobre as necessidades de recruta-
mento de novos docentes, realizado 
por uma equipa da Nova SBE, até 
2030/31 o sistema perderá 39% dos 
professores que estavam a dar aulas 
em 2018/19, sendo necessário recrutar 
uma média de 3400 docentes por ano 
ao longo deste período. O problema 
é que o ritmo atual de formação de 
mestres em ensino fica aquém das 
necessidades em várias disciplinas.

As regras na formação exigida para 
o ensino também vão ser alteradas e os 
estágios profissionais de final de cur-
so vão voltar a ser remunerados. Mas 
para já avançaram outras medidas. O 
Ministério cortou nas autorizações de 
mobilidade estatutária (professores que 
prestam serviço em associações cientí-
ficas, culturais, profissionais ou fede-

rações desportivas), fazendo com que 
cerca de 500 regressem às aulas este 
ano letivo. As regras na mobilidade por 
doença também mudaram e o número 
de pedidos reduziu substancialmente. 
E houve ainda a possibilidade de horá-
rios incompletos serem completados 
(tornando a oferta mais atrativa por 
corresponder a uma remuneração mais 
alta). “Só com esta última medida, con-
seguimos garantir a colocação de 320 
professores”, sublinha o secretário de 
Estado da Educação. 

O ministro da Educação já tinha 
admitido que não valia a pena ter “ilu-
sões” e que todos os anos há sempre 
necessidades de professores que sur-
gem e que podem demorar mais ou 
menos tempo a preencher. “Não te-
mos uma varinha mágica que permita 
resolver os problemas no imediato”, 
reforça António Leite, acreditando, no 
entanto, que as medidas tomadas aju-
dam a atenuar as dificuldades. “Neste 
momento temos menos horários por 
ocupar do que tínhamos em igual pe-
ríodo do ano letivo anterior”, garante.

Mas será preciso esperar pelos pró-
ximos dias e semanas para perceber 
quantos mais horários irão surgir e a 
maior ou menor facilidade que as es-
colas terão em encontrar substitutos. 
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NA QUARTA-FEIRA, 
HAVIA CERCA DE 2500 
TURMAS COM PELO 
MENOS UM PROFESSOR 
POR ATRIBUIR.  
MAS OS DADOS 
MUDAM TODOS OS DIAS

0:59 — UM MINUTO PARA PENSAR O regresso às aulas 
não é para todas as meninas e adolescentes no mundo.  
Veja quem limita mais o acesso à educação
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DOCENTES 
COM MAIS DE 50 ANOS

No 3º ciclo do ensino básico e ensino secundário. 
Total de todas as idades: 73.549
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(40.691)

DOCENTES COM  
MENOS DE 30 ANOS

No 3º ciclo do ensino básico 
e ensino secundário
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1,7%
(1232)

Docentes com mais de 50 anos
2000/01

15% 
(12.262)

Docentes com menos de 30 anos
2000/01

20,4% 
(16.697)

O envelhecimento da classe docente acelerou a partir do início do século 
e se em 2000 a percentagem de professores mais jovens ainda superava 
a dos mais velhos, atualmente mais de metade dos professores dos 
diferentes níveis de ensino têm mais de 50 anos. Abaixo dos 30, os valores 
oscilam entre 1% e 3%. A idade média dos educadores de infância no 
sistema público ronda os 54 anos e no 3º ciclo e secundário os 51 anos

01/02

06/07

10/11

15/16

08/09

17/18

07/08

16/17

09/10

14/15

13/14

18/19

19/20


