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Sindicato Nacional dos Professores Licenciados 

pelos Politécnicos e Universidades 
 

 
 

 
 

Lisboa, 11 de Outubro de 2005 
  
Assunto: COMPONENTE LECTIVA / COMPONENTE NÃO LECTIVA –    

Ocupação dos alunos e educandos 

 

A publicação do despacho da Sra. Ministra da Educação n.º 17 387/2005, de 12 de 

Agosto, tendo em vista a ocupação plena dos alunos do ensino básico em actividades 

educativas, pela sua controvérsia, merece-nos uma atenção redobrada, nos termos infra 

enunciados. 

 

1 - Da componente lectiva (salvo a redução da componente lectiva para os docentes do 

2º e 3º ciclos do ensino básico, no âmbito do art.º 79º do ECD): 

a) – O pessoal docente em exercício de funções é obrigado à prestação de 35 horas 

semanais e desenvolve-se em cinco dias semanais. 

b) – O horário semanal integra uma componente lectiva e uma componente não 

lectiva. 

c) – A componente lectiva do pessoal docente da educação pré-escolar e do 1º ciclo 

do ensino básico é de 25 horas semanais. 

d) – A componente lectiva do pessoal docente dos 2º e 3º ciclos do ensino básico é 

de 22 horas semanais. 

e) – A componente lectiva do pessoal docente do ensino secundário, desde que 

prestada na totalidade, é de 20 horas semanais. 

f) – A componente lectiva dos docentes da educação e ensino especial é de 20 horas 

semanais. 

g) – É vedado ao docente a prestação diária de mais de 5 horas lectivas 

consecutivas. 



SEDE NACIONAL: Praça Nuno Gonçalves, N.º 2 A   -   1600-170 LISBOA 
Telefone: 21 781 57 40        Fax: 21 793 80 34       Correio Electrónico: spliu@spliu.pt            Home Page: 

www.spliu.pt 

2

 

2 – Da componente não lectiva: 

a) A componente não lectiva  do pessoal docente abrange duas vertentes: 

i) A realização de trabalho a nível individual, que inclui:  

- a preparação das aulas;  

- a avaliação do processo ensino-aprendizagem; 

- a elaboração de estudos e de trabalhos de investigação de 

natureza pedagógica ou científico-pedagógica. 

ii) A prestação de trabalho a nível do estabelecimento de educação ou 

de ensino deve integrar-se nas respectivas estruturas pedagógicas 

com o objectivo de contribuir para a realização do projecto 

educativo da escola, onde se inclui: 

- A colaboração em actividades de complemento curricular que 

visem promover o enriquecimento cultural e a inserção dos 

educandos na comunidade; 

- A informação e orientação educacional dos alunos em 

colaboração com as famílias e com as estruturas escolares 

locais e regionais; 

-  A participação em reuniões de natureza pedagógica 

legalmente convocadas; 

- A participação, promovida nos termos legais ou devidamente 

autorizada, em acções de formação contínua ou em congressos, 

conferências, seminários e reuniões para estudo e debate de 

questões e problemas relacionados com a actividade docente; 

- A substituição de outros docentes do mesmo estabelecimento 

de educação ou de ensino; 

- A realização de estudos e de trabalhos de investigação que 

entre outros objectivos visem promover para o sucesso escolar 

e educativo. 

 

 

3 – O Despacho da Sra. Ministra: 
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A publicação do Despacho da Sra. Ministra, tenta estabelecer regras e princípios a 

observar na organização do horário semanal do pessoal, nomeadamente a ocupação dos 

alunos e educandos no horário da componente não lectiva e o aproveitamento dos tempos 

decorrentes de ausência imprevista dos docentes. 

Nos termos deste, incumbe às escolas e agrupamentos de escolas, estabelecer o 

número de horas a atribuir à componente não lectiva, nos termos do art.º 82º da ECD. 

Nos horários dos docentes apenas não são marcados os tempos destinados a 

reuniões e trabalho individual. 

Qualquer ausência do docente a tempos lectivos ou não lectivos, registados no seu 

horário, implica a marcação da respectiva falta, observando-se o disposto no art.º 94º do 

Estatuto da Carreira Docente. 

 

1 - Parecer conclusivo:  

1 – Os docentes, na componente não lectiva, têm obrigatoriamente de usufruir de 

um horário destinado a trabalho individual. 

2 – O único fundamento, da componente não lectiva, para o acompanhamento dos 

educandos, provém da al. a) do art.º 82º do ECD, que estipula “A colaboração em 

actividades de complemento curricular que visem promover o enriquecimento cultural e a 

inserção dos educandos na comunidade”. 

3 – O ECD, nomeadamente no art.º 82º, para a componente não lectiva, não prevê a 

“guarda” dos alunos ou educandos. 

4 – Todo o acompanhamento dos alunos ou educandos para além dos pontos 1 e 2  

em cima enunciados é considerado serviço docente extraordinário, nos termos do art.º 83º 

do ECD. 

 

 

Pelo Gabinete Jurídico 

 

 

 

_____________________________ 

António Mateus Roque 


