
Exmº Sr. Ministro da Educação, 

Exmª Sra Secretária de Estado da 

Educação, 

e demais decisores, 

 

A introdução do Inglês como disciplina curricular nos 3º e 4º anos em 2015 foi, a meu 

ver, das medidas mais importantes tomadas ao nível da educação no ensino básico nos 

últimos anos. Ao adotar esta medida, o governo mostrou perceber a importância do 

ensino das línguas estrangeiras na época da globalização, nomeadamente do Inglês, 

optando por implementá-lo logo a partir do 1º ciclo.  

No entanto, mais uma vez, “começámos a casa pelo telhado”! 

É óbvio que uma formação adequada dos professores é essencial e esta foi a meu ver, 

bastante bem-sucedida: foi dado aos professores formação adequada e de qualidade, 

preparando-os muito bem, na maioria dos casos, para a faixa etária que iriam encontrar.  

Mas, e os restantes alicerces onde estão? Quem consegue fazer “milagres” nas 

seguintes situações: 

 Horários completamente desajustados  

 A maioria dos agrupamentos continua a relegar o ensino do Inglês para os últimos 

tempos da tarde onde, todos sabemos, a capacidade de aquisição de conhecimentos 

se encontra diminuída e onde, também o sabemos, deveriam ser privilegiadas as 

atividades extracurriculares, de carácter essencialmente lúdico.  

 Turmas Mistas 

A existência de turmas mistas, podendo até ser aceitável em alguns casos nas escolas 

mais pequenas, onde o/a professor/a titular está com os alunos várias horas ao dia, é 

inaceitável no caso do ensino do Inglês. Tratando-se de uma disciplina de iniciação a 

uma língua estrangeira, os alunos não têm autonomia para trabalharem sozinhos. Ora, 

como facilmente se percebe, é quase impossível lecionar com sucesso nestas 

condições. Quem se consegue concentrar num exercício sobre animais, por exemplo, 

estando a ouvir falar sobre as partes da casa? Mais ainda, os alunos destas turmas 

acabam por ter, na prática, metade do tempo dos seus colegas das escolas em que as 

turmas não são mistas o que, ao final de dois anos, representa um ano a menos! 

 Falta de apoios educativos 

Em nenhum agrupamento dos que conheço, são distribuídas horas para apoio aos 

alunos com mais dificuldades à disciplina de Inglês. No entanto, existem apoios no 1º 

ciclo para as restantes disciplinas. Como é óbvio, embora se tente por vezes fazer o 

impossível, há crianças com dificuldades também na aquisição da língua estrangeira!!! 

Sendo uma disciplina curricular, é lamentável estar a comprometer o percurso escolar 

de alguns alunos, logo a partir do ensino básico, por não lhes serem facultados estes 

apoios de que tanto necessitam. Mais ainda, raramente os professores/as titulares e 

elementos das equipas de educação especial se preocupam em informar os professores 

de Inglês das dificuldades cognitivas, ou outras, diagnosticadas aos alunos e respetivas 

medidas de promoção do sucesso.  



Acrescem ainda os seguintes problemas e injustiças ao nível da classe docente: 

- A grande maioria dos professores de Inglês do 1º ciclo leciona em 3 ou mais escolas 

(eu, por exemplo, tenho 5), abdicando diária e sistematicamente dos seus intervalos, 

incluindo a hora de almoço, e do convívio com os seus pares, o que neste grupo é 

praticamente inexistente; 

- Muitas escolas teimam em não respeitar o pagamento das deslocações pelo valor legal 

de 0,36€/km, para quem é obrigado a deslocar-se em veículo próprio;  

- Os professores do grupo 120 são, em muitos casos, os únicos dentro dos seus 

agrupamentos, a terminarem 5 dias por semana as aulas ao último tempo da tarde; 

- Mesmo nos grandes agrupamentos, com 3 ou mais professores, não há crédito horário 

para a coordenação/representação destes grupos; 

- A maioria dos professores do grupo 120 tem 9 turmas e cerca de 200 alunos; 

- Apesar de se tratar de uma disciplina lecionada ao 1º ciclo, grande parte dos 

professores pertence ao departamento de línguas, não sendo inteirados das atividades 

das escolas, ficando, em muitos casos, completamente excluídos;  

- Nas reuniões de avaliação, convocadas pelo departamento do 1º ciclo (do qual a 

maioria dos professores de Inglês do 1º ciclo não faz parte!), a disciplina é, geralmente, 

completamente renegada para segundo plano; 

- O “sentido de pertença” que alguns colegas titulares sentem pela sua sala de aula leva 

a que muitos colegas se sintam completamente intrusos e impedidos de tirar proveito 

do espaço e dos recursos (fotocópias, materiais de desgaste, etc), os quais são para 

uso nas disciplinas (entenda-se, Português, Matemática e Estudo do Meio!); 

- E tantas outras coisas…. 

Ao ver hoje a introdução da componente da interação e produção orais na Prova de 

Aferição de Inglês do 5º ano, para o próximo ano letivo, verifico que a premissa que 

esteve na base da introdução do Inglês como disciplina curricular no 1º ciclo se mantém. 

 

Sr. Ministro da Educação e restantes decisores,  

atentem nos problemas deste grupo disciplinar e façam chegar às direções dos 

Agrupamentos e escolas não agrupadas, orientações claras e justas para que, ao 

fim de 4 anos, possa ser dada à disciplina de Inglês no 1º ciclo a importância, 

equidade e dignidade que merece!  

 

 

18 de junho de 2019 

Uma professora do grupo 120 


