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Teletrabalho / E@D: novo normal  
ou anormal?
Mário Nogueira

8. Em foco
Três pequenos apontamentos  
para um grande problema: A precariedade
João Louceiro 

9. Em foco
Ensino à distância: A quem interessa  
para lá da pandemia?
Anabela Sotaia

10 e 11. Administração Pública
Coronavírus; COVID-19; pandemia; 
confinamento; quarentena; teletrabalho; 
novo normal… 
Dulce Pinheiro
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Gestão Democrática para as escolas!
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Francisco Almeida
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Como o COVID-19 afectou o Ensino Artístico 
Especializado e as escolas que formam  
os futuros trabalhadores artísticos?
Rita Namorado

25. Internacional
Um tempo cada vez mais complexo nas 
relações internacionais
Duarte Correa

26 e 27. Ensino Privado
Os atropelos aos direitos no ensino privado 
em tempos de COVID19
Vítor Juvenal

Rua Lourenço Almeida de Azevedo, 21
Apartado 1020 – 3001-552 Coimbra
Telef.: 239 851 660
FAX: 239 851 666
E-Mail: sprc@sprc.pt
www.sprc.pt

Ficha Técnica
Região Centro Informação
Registo de Propriedade n.º 217964
Propriedade do Sindicato dos Professores 
da Região Centro
Rua Lourenço de Almeida Azevedo, 21
Apartado 1020 – 3001-552 Coimbra
Director – Mário Nogueira
Chefe de Redacção – Luís Lobo
Conselho de Redacção:
Francisco Almeida, Marta Ferreira, José 
Pinto, Nelson Delgado, Vitor Januário, Cruz 
Marques
Grafismo e Ilustração – Tiago Madeira
Composição e Paginação – SPRC
Periodicidade – Semestral
Tiragem – 11.000 exemplares
Impressão, Embalagem e Expedição – 
MULTIPONTO, SA
Redacção e Administração – Rua  
Lourenço Almeida de Azevedo, 21
Fotografias – Arquivo SPRC

Registo de Publicação n.º 117965
Depósito Legal n.º 228/84

DIRECÇÕES DISTRITAIS

Aveiro
R. de Angola, 42, Loja B 
Urbanização Forca-Vouga 
3800-008 Aveiro
Tel.: 234 420 775 | Fax: 234 424 165 
aveiro@sprc.pt

Covilhã
R João Alves da Silva, nº 3 - 1.º Dt.º,
6200-118 Covilhã
Tel.: 275 322 387 | Fax: 275 313 018
covilha@sprc.pt

Coimbra
Prç da República, 28 - 1.º,
3001-552 Coimbra
Tel.: 239 851 660 | Fax: 239 851 668
916 144 986 • 966 778 321
934 438 660
coimbra@sprc.pt

Guarda
R Vasco da Gama, 12 - 2.º,
6300-772 Guarda
Tel.: 271 213 801 | Fax: 271 094 077
guarda@sprc.pt

Leiria
Rua dos Mártires, 26 – R/C Drtº 
2400-186 Leiria
Tel.: 244 815 702 | Fax: 244 812 126
leiria@sprc.pt

Viseu
Avª Alberto Sampaio, 84 – 3510-027
Tel.: 232 420 320 | Fax: 232 420 329
961 533 210 • 916 147 001 • 938 527 783
viseu@sprc.pt

DELEGAÇÕES

Castelo Branco 
Quinta do Amieiro de Baixo, Lote 4, r/c, 
6000-129 Castelo Branco
Tel.: 272 343 224 | Fax: 272 322 077

Figueira da Foz
R. Calouste Gulbenkian, 72 A - r/c Esq.º, 
3080-084 Figueira da Foz
Tel.: 233 425 417 | Fax: 233 425 417 
figueiradafoz@sprc.pt

Douro Sul 
R. Francisco Laranjo (Barronco),
Bloco A – Loja Esquerda,
5100-117 Lamego
Tel.: 254 613 197 | Fax: 254 619 560
lamego@sprc.pt

Seia
Lg. Marques da Silva, Edif. Camelo, 
2.º Esq. Frente 
6270-490 Seia
Tel.: 238 315 498 / 238 393 184
Fax: 238 393 185 
seia@sprc.pt
 
Esclarecimento:
Os textos redigidos de acordo com o novo 
AO 1990, utilizam a nova ortografia por 
ser essa a opção dos seus autores ou a 
redacção original.

Sindicato dos Professores
da Região Centro

Contagem de tempo 
de serviço
Circular nº B20028014G 
de 14 de Abril - Formação 
contínua, avaliação do 
desempenho docente e 
observação de aulas
Folha Informativa s/nº de 
21 de Maio - Perguntas 
Frequentes - Circular 
DGAE nº B20028014G de 
14 de Abril

Diversos
Decreto-Lei n.º 10-
A/2020 de 13 de 
Março - Estabelece 
medidas excepcionais e 
temporárias relativas à 
situação epidemiológica 
do novo Coronavírus - 
COVID 19
Decreto-Lei n.º 20-
C/2020 de 7 de Maio 
- Estabelece medidas 
excepcionais de protecção 
social, no âmbito da 
pandemia da doença 
COVID-19
Decreto-Lei n.º 20-
H/2020 de 14 de 
Maio - Estabelece 
medidas excepcionais 
de organização e 
funcionamento das 
actividades educativas 
e formativas, no âmbito 
da pandemia da doença 
COVID-19
Lei n.º 18/2020 de 29 
de maio  - Prorroga os 
prazos das medidas 
de apoio às famílias 
no contexto da actual 
crise de saúde pública, 
procedendo à primeira 
alteração à Lei n.º 
7/2020, de 10 de 
Abril, que estabelece 
regimes excepcionais e 
temporários de resposta à 
epidemia SARS-CoV-2

Educação
Portaria nº 97/2020 de 19 
de Abril - Altera a Portaria 
nº 82/2020 de 29 de 
Março que estabelece os 
serviços essenciais para 
efeitos de acolhimento, 
nos estabelecimentos 

de ensino, dos filhos ou 
outros dependentes a 
cargo dos respectivos 
profissionais
Resolução Conselho 
Ministros nº 30/2020 
de 21 de Abril - Aprova 
o plano de acção para a 
Transição Digital
Resolução A.R. nº 
25/2020 de 19 de Maio - 
Recomenda ao Governo 
que proceda à elaboração 
urgente de um plano 
para a retirada de todo o 
material com amianto das 
escolas públicas

Educação Pré-Escolar
Folha Informativa  de 22 
de Maio - Orientações - 
Reabertura da Educação 
Pré-escolar

Ensino Superior 
Regulamento n.º 
199/2020 de 5 de 
Março - Normas de 
enquadramento financeiro 
de actividades passíveis 
de financiamento 
externo, realizadas por 
docentes, investigadores 
e funcionários da 
Universidade de Coimbra
Regulamento n.º 
319/2020 de 1 de Abril - 
Alteração do Regulamento 
de Tramitação do 
Pagamento de Transporte 
e Ajudas de Custo em 
Território Nacional e no 
Estrangeiro do Instituto 
Politécnico de Coimbra
Regulamento nº 
505/2020 de 28 de 
Maio - Regulamento 
para a valorização e 
desenvolvimento de 
boas práticas e inovação 
pedagógica

Faltas, férias e 
licenças
Nota Informativa nº 4/
IgeFE/NJ/2020 de 2 
de Março - Suspensão 
do vínculo de emprego 
público por motivo de 
doença. Efeitos no direito 
a férias dos trabalhadores 

integrados no regime 
de protecção social 
convergente
Circular nº B20025464C 
de 20 de Março - Faltas 
por motivo de falecimento 
do cônjuge, parentes ou 
afins - artº 134º, nº 2, 
alínea b) da Lei 35/2014 
de 20 de Junho
Decreto-Lei n.º 10-
K/2020 de 27 de Março 
- Estabelece um regime 
excepcional e temporário 
de faltas justificadas 
motivadas por assistência 
à família, no âmbito da 
pandemia da doença 
COVID-19
Decreto-Lei nº 14-
D/2020 de 13 de Abril 
- Reforça a protecção 
na parentalidade dos 
trabalhadores que 
exercem funções públicas 
integrados no regime 
de protecção social 
convergente

Vencimentos
Nota Informativa nº 5/
IgeFE/DGRH/2020 de 13 
de Maio - Processamento 
de remunerações 2020 – 
ACTUALIZADA
Resolução do Conselho 
de Ministros n.º 41/2020 
de 6 de Junho - Aprova o 
Programa de Estabilização 
Económica e Social

Alunos
Despacho Normativo n.º 
3-A/2020 de 5 de Março 
- Altera o Regulamento do 
Júri Nacional de Exames 
e aprova o Regulamento 
das Provas de Avaliação 
Externa e das Provas de 
Equivalência à Frequência 
dos Ensinos Básico e 
Secundário
Deliberação n.º 377-
A/2020 de 17 de 
Março - Estabelece a 
correspondência entre 
os exames nacionais do 
ensino secundário e as 
provas de ingresso na 
candidatura ao ensino 
superior de 2020-2021

Decreto-Lei n.º 11/2020 
de 2 de Abril - Cria os 
concursos especiais 
de ingresso no ensino 
superior para titulares 
dos cursos de dupla 
certificação do ensino 
secundário e cursos 
artísticos especializados
Despacho Normativo 
nº 5/2020 de 21 de 
Abril - Procede à 
alteração do Despacho 
Normativo 6/2018 de 12 
de Abril, que estabelece 
os procedimentos de 
matrícula e respectiva 
renovação e as normas a 
observar na distribuição 
de crianças e alunos

Calendário Escolar 
Decreto-Lei nº 14-
G/2020 de 13 de 
Abril - Estabelece 
mediadas excepcionais 
e temporárias na área 
da educação, no âmbito 
da pandemia da doença 
COVID-19

Colocação Especial
Circular nº B20041504R 
de 25 de Maio - Docentes 
Incapacitados para 
funções docentes mas 
aptos para outras funções

Legislação

FENPROF visitou (16 de Junho) o 
Instituto Nacional de Saúde Doutor 
Ricardo Jorge (INSA) a convite seu 
Presidente, Dr. Fernando Almeida, 
na sequência do contributo entregue 
pela FENPROF para o combate à 
COVID-19. 

Em abril deste ano, o Secretariado 
Nacional decidiu consultar este Instituto 
sobre de que forma os professores, 
através da FENPROF, poderiam apoiar 
a sua ação neste âmbito, tendo sido 
decidido fazê-lo com a aquisição de 
material informático essencial. Já em 
Junho, adquiriu-   -se esse material e o mesmo 
foi agora entregue ao INSA, que, como referiu 
o seu presidente, “é muito importante e veio no 
momento certo”, sendo um recurso fundamental 
para o prosseguimento da sua atividade.

Como se pode ler no seu site, “o Instituto 
Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge é um 
organismo público integrado na administração 
indireta do Estado, sob a tutela do Ministério da 
Saúde, dotado de autonomia científica, técnica, 
administrativa, financeira e património próprio.

 Fundado em 1899 pelo médico e humanista 
Ricardo Jorge (Porto, 1858 – Lisboa, 1939), como 
braço laboratorial do sistema de saúde português, 
o Instituto Ricardo Jorge desenvolve uma tripla 
missão como laboratório do Estado no setor da 

saúde, laboratório nacional de referência e 
observatório nacional de saúde.

Desenvolve a sua atividade em áreas como 
das doenças infeciosas, da epidemiologia e da 
genética humana, mas também noutras como da 
alimentação e nutrição, da saúde ambiental ou 
da promoção da saúde e prevenção de doenças 
não transmissíveis. 

A FENPROF teve, assim, o privilégio de 
perceber melhor o trabalho que aí se desenvolve 
e as condições em que o mesmo se realiza. Foi 
muito importante o contacto com elementos 
da sua estrutura diretiva e com alguns dos 
responsáveis na ação que está a ser desenvolvida 
no combate à COVID-19, sendo, por isso, motivo 
de orgulho a parceria agora concretizada. | LL 

Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA)
FENPROF entrega apoio ao combate 
à COVID-19 e contacta com o trabalho 
desenvolvido no INSA

NOTA: Na página do 
SPRC, em http://www.sprc.
pt/index.php/legislacao, 
é possível encontrar tudo 
o que é preciso conhecer 
do âmbito proifissional 
docente e de investigação 
em instituições de 
ensino superior, bem 
como legislação 
geral e específica da 
administração pública. 
Quaisquer pedidos 
complementares 
de legislação ou de 
informação jurídica, para 
além do recurso aos 
serviços de atendimento 
em 10 localidades da 
região centro, pode ser 
pedido através da área 
reservada aos sócios no 
site do SPRC.
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O
s artigos 15.º a 40.º da lei 
preambular da lei Geral de 
Trabalho em Funções Públicas 
(lei 35/2014 de 20 de Junho, 

estabelecem o regime de faltas por 
doença aplicável aos trabalhadores 
integrados no regime de proteção social 
convergente. 

Quanto aos trabalhadores integrados 
no regime geral da segurança social 
consta dos artigos 136.º a 143.º  da lei 
Geral de Trabalho em Funções Públicas.

Temos assim a existência de dois 
regimes, disciplinados em locais 
diferentes – diploma preambular e LTFP 
- relativos a matérias que possam estar 
ligadas às faltas por doença.

Nos termos do disposto na Lei 
4/2009 de 29/01 os trabalhadores da 
Administração Pública, que ingressaram 
em regime público até 31 de Dezembro 
de 2005 ficam integrados no regime de 
protecção social convergente, isto é, 
num regime de protecção social similar 
ao da Segurança Social.

Partindo deste pressuposto, há que 
aferir o que sobre a matéria dispõe as 
normas da lei 35/2014 , designadamente 
os artigos 14º e 15º. 

Estabelece o artigo 15º que a falta 
por motivo de doença devidamente 
comprovada não afecta qualquer direito 
do trabalhador, salvo no que concerne a 
remuneração, antiguidade e subsídio de 
refeição nada aí se referindo quanto ao 
direito a férias dos trabalhadores nada 
aí se estabelecendo sobre o regime 
aplicável no caso de suspensão do 
vínculo de emprego público estabelecido 
nos art.s 127º e 129º ex vi artigos 276º 
a 279º  da Lei Geral de Trabalho em 
Funções Públicas.

Embora pudéssemos considerar 
que face à ausência de referência 
expressa seria aplicável o disposto 
na LGTFP, a verdade é que o próprio 

legislador estabeleceu quais as 
“Normas aplicáveis aos trabalhadores 
integrados no regime de proteção social 
convergente” determinando o artigo 
14º da Lei 35/2014 que “o disposto 
nos artigos 15.º a 41.º é aplicável aos 
trabalhadores integrados no regime de 
proteção social convergente”.

Como decorre das normas atrás 
referidas – e no que concerne aos 
trabalhadores do regime de protecção 
social convergente - não há qualquer 
referência à aplicabilidade dos referidos 
artigos 278º, 129º e 127º da Lei de 
Trabalho em Funções Públicas.

Antes da entrada em vigor da lei 
35/2014, o artigo 19.º da Lei n° 59/2008, 
alterado nomeadamente pela Lei n° 
66/2012 e depois pela Lei n.º 68/2013, 
de 29/08, determinava a aplicação do 
preceito sobre suspensão do contrato 
no caso de faltas por doença superior a 
1 mês (ainda que só após a entrada em 
vigor da regulamentação específica a 
aprovar) com efeitos no direito a férias. 

Estava assim expressamente previsto 
o regime dos efeitos da suspensão do 
contrato de trabalho no direito a férias, 
designadamente o disposto no artigo 
179º do RJCTFP que determinava que:

«1-.no ano da suspensão do 
contrato por impedimento prolongado, 
respeitante ao trabalhador, se se verificar 
a impossibilidade total ou parcial do 
gozo do direito a férias já vencido, o 
trabalhador tem direito à remuneração 
correspondente ao período de férias não 
gozado e respectivo subsídio.

2 - No ano da cessação do 
impedimento prolongado o trabalhador 
tem direito às férias nos termos previstos 
no n.º 2 do artigo 172.º

3 - No caso de sobrevir o termo do 
ano civil antes de decorrido o prazo 
referido no número anterior ou antes 
de gozado o direito a férias, pode o 

trabalhador usufruí-lo até 30 de Abril 
do ano civil subsequente.

4 - Cessando o contrato após 
impedimento prolongado respeitante 
ao trabalhador, este tem direito à 
remuneração e ao subsídio de férias 
correspondentes ao tempo de serviço 
prestado no ano de início da suspensão.”

Acontece, porém, que com a entrada 
em vigor da Lei 35/2014, tal diploma foi 
revogado (vide artigo 42º nº 1 al. e) da 
Lei 35/2014).

O que significa que é o disposto nos 
artigos 14º a 40º da lei 35/2014 de 20 
de Junho que regulam o regime das 
faltas por doença dos trabalhadores 
integrados no regime da protecção social 
convergente.

Ora, no que aqui importa, os artigo 14º 
e 15.º da Lei nº 35/2014, de 20 de Junho 
são claros quando estabelecem os efeitos 
das faltas por doença, não prevendo 
qualquer efeito no direito a férias!

Neste sentido aponta também o 
Acórdão do TCA Sul de 20 de Outubro 
de 2016 entendimento que foi confirmado 
pelo Acórdão do Supremo Tribunal 
Administrativo, proferido em 28 de 
Setembro de 2017 e disponível para 
consulta na página electrónica da DGSI 
(www.dgsi.pt).

Na verdade, como daquela decisão 
se extrai relativamente à interpretação da 
lei e à sua consequente aplicação «...diz 
o artigo 9º nº1 do CC que esta não deve 
cingir-se à sua letra, mas reconstituir, 
a partir dos textos, o pensamento 
legislativo, tendo sobretudo em conta 
a unidade do sistema jurídico, as 
circunstâncias em que a lei foi elaborada 
e as condições especificas do tempo 
em que é aplicada. E, continua o nº2 
que não pode, porém, ser considerado 
pelo intérprete o pensamento legislativo 
que não tenha na letra da lei um mínimo 
de correspondência verbal, ainda 

que imperfeitamente expresso, 
terminando o nº3 que na fixação do 
sentido e alcance da lei, o intérprete 
presumirá que o legislador consagrou 
as soluções mais acertadas e soube 
exprimir o seu pensamento em 
termos adequados.»

Aí se concluindo, de forma evidente 
«...que a falta de previsão de uma 
norma com esse conteúdo significa tão 
simplesmente que não se pretendeu 
incluí-la, antes se visando que a falta 
por motivo de doença devidamente 
comprovada não afetasse qualquer 
direito do trabalhador, e nomeadamente 
qualquer efeito sobre as férias, com 
excepção do aí expressamente 
previsto.»

Na verdade, e socorrendo-nos do 
que aí é referido poderemos afirmar 
com segurança que a circunstância 
do artigo 15º não prever qualquer 
efeito no caso de suspensão do 
vínculo de emprego público por 
impedimento não imputável ao 
trabalhador que se prolongue por 
mais de 1 mês «... e não sendo este 
nenhum dos direitos do trabalhador 
afectado nos termos dos números 2 
a 9 do artigo 15°, temos de concluir 
que as faltas por doença dos 
trabalhadores integrados no regime 
de protecção social convergente, 
ainda que superiores a 30 dias, não 
determinam quaisquer efeitos sobre 
as férias, não se aplicando, por isso, 
o disposto nos artigos 129.° e 127.° 
da LGTFP, que afectam precisamente 
o direito a férias.(...)

O que decorre do simples facto 
que não estamos perante uma 
situação de suspensão do vínculo nos 
termos do artigo 278° da LGTFP não 
sendo consequentemente aplicáveis 
os artigos 129° e 127° do mesmo 
Diploma legal.

Face ao exposto e considerando 
que, para os trabalhadores do regime 
de protecção social convergente, as 
faltas por doença não determinam 
quaisquer efeitos no direito a férias, 
há que concluir terem direito aos dias 
de férias, por inteiro, desde a data 
em iniciou a situação de baixa por 
doença até ao seu regresso, tudo 
se passando como se estivesse ao 
serviço, o que significa ter também 
direito ao pagamento do subsidio de 
férias respectivo. 

Qual o regime do direito a férias, após 
regresso de situação de impedimento dos 
docentes integrados no regime de protecção 
social convergente?

CONSULTADORIA JURÍDICA
 Manuela Matos (Consultora Jurídica do SPRC)

EDITORIAL
 Luís Lobo | luis.lobo@sprc.pt

M
esmo durante a declaração 
de estado de emergência, 
a intervenção sindical 
foi permanente, quer 

interpelando o governo, quer os 
ministérios da Educação e da Ciência, 
tecnologia e Ensino Superior sobre 
as matérias que têm estreita relação 
com condições de trabalho, horário 
de trabalho, carreira e concursos e 
combate à precariedade. Porém, a 
falta de diálogo dos seus responsáveis, 
traduz-se na recusa em reunir com as 
organizações sindicais de professores, 
não cumprindo, dessa forma, com 
o preceito legal e constitucional de 
obrigatoriedade de negociação colectiva 
com as estruturas representantes dos 
trabalhadores – os seus Sindicatos.

Porém, independentemente 
da situação que hoje existe e da 
“inexistência” ministerial chamada 
Brandão Rodrigues, a FENPROF e, 
na região centro, o SPRC estiveram 
empenhados no apoio aos professores, 
com o regresso das aulas presenciais 
no ensino secundário, e aos educadores 
de infância, no apoio à retoma das 
actividades de jardim de infância. 
Foram editados dois manuais, para 
cada uma das situações, os quais têm 
uma edição online e que é possível 
consultar nas páginas da FENPROF 
e dos seus Sindicatos.

Também neste periodo, a FENPROF 
promoveu um questionário online 
com uma amostra representativa dos 
sectores de ensino e da sua distribuição 
pelo território nacional, com mais de 
3500 respostas válidas, que permitiram 
a realização de um estudo, amplamente 
divulgado pelos órgãos de comunicação 
social, sobre o Ensino à Distância e 
os seus efeitos nas aprendizagens 
dos alunos, no agravamento das 
desigualdades de raiz económica e 
social e do desgaste profissional dos 
docentes (“O Ensino à Distância – 
As perceções e a(s) palavra(s) dos 

professores”). Este estudo é uma 
importante base de apoio à intervenção 
da FENPROF pois fundamenta-se na 
opinião dos professores e educadores.

Para fazer face a uma situação 
de completo imobilismo do governo 
relativamente à necessidade de 
preparação do próximo ano lectivo e de 
resposta a reivindicações fundamentais 
dos docentes, a FENPROF esteve 
no ME, no dia 16 de Junho, para 
entregar um pedido formal de reunião 
em torno de um cada vez mais vasto 
conjunto de matérias, situação que 
se vai agravando com a inexistência 
de relacionamento institucional, 
bloqueado, unilateralmente, pelo próprio 
ME/Governo. Mas a FENPROF não 
desiste. Assim, caso não haja resposta 
à necessidade de abrir processos 
negociais, delegações cada vez mais 
alargadas em tempo de permanência 
e em número de envolvidos marcarão 
presença junto ao ME.

Para além dos aspectos 
relacionados com a organização do 
próximo ano lectivo, da utilização 
abusiva da monitorização do ensino 
à distância com implicações directas 
na avaliação do desempenho, ou da 
dedução em sede de IRS das muitas 
despesas que os professores se viram 
obrigados a fazer este ano lectivo, 
designadamente com equipamento 
informático  ou com redes de internet, 
é necessário retomar a negociação 
dos aspectos relacionados com a 
recomposição da carreira docente, o 
combate à precariedade na profissão, 
a clarificação dos conteúdos das 
componentes lectiva e não lectiva do 
horário dos docentes, a aprovação de 
um regime específico de aposentação 
de professores e educadores e a revisão 
do actual regime de concursos.

Vamos, por isso, continuar a 
defender os direitos dos docentes e 
investigadores e a valorização da Escola 
Pública e da Profissão. 

Ministério sem respostas. 
FENPROF não desiste!
SPRC e a FENPROF têm estado, desde o primeiro 
momento, após o encerramento das escolas para  
a actividade lectiva presencial, em constante acção,  
porque os direitos não estão de quarentena.

http://www.dgsi.pt/
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EM DESTAQUE
 Mário Nogueira (Coordenador do SPRC)

Num tempo diferente do normal, são inúmeros os assuntos que 
despertam comentários, mas um dos que parece mais oportuno, até 

pela sua transversalidade, é este de se considerar que estamos a 
entrar no período pós-normal, a que se chama “novo normal”. 

Teletrabalho / E@D:  
novo normal ou anormal?

P
retende-se que as pessoas 
passem a considerar 
normal o que é excecional, 
por vezes, anormal, 
esclarecendo-se que agora 
passa a ser assim, sendo 

necessário que se habituem a este 
“novo normal”.

É claro que o futuro será sempre 
diferente do presente, como este é 
do passado, mas essa é a evolução 
natural das coisas. A nenhum professor 
lembraria usar a velha máquina de 
escrever para elaborar os textos 
que distribui aos alunos, a não ser 
que fosse para estes verem como 
era no passado; a ninguém lembraria 
comunicar por telex em vez de enviar 
e-mail ou sms e até seria difícil 
encontrar o aparelho para enviar a fita 
esburacada; a ninguém lembraria juntar 
trabalhadores sem emprego à porta 
de uma fábrica onde, amontoados, 
rogassem por serem escolhidos para a 
jorna daquele dia (neste caso, digamos 
que lembraria a poucos, havendo, até, 
quem sonhe com algo semelhante à 
porta das escolas).

E tal como se evoluiu do passado 
para os dias de hoje, inevitavelmente, 
o mesmo acontecerá em relação ao 
futuro. Aproveitar a pandemia para 
impor soluções que dão jeito a alguns 
por, alegadamente, esse ser o “novo 
normal”, levar-nos-ia a dizer que o 
SARS-CoV-2 tem as costas largas, 
ainda que não se perceba de que lado 
tem as costas.

Como quem descobriu a pólvora, 
alguns têm-se esforçado por passar a 
mensagem de que o teletrabalho passa, 
a partir de agora, a ser “novo normal”. 
Fingem esquecer, porém, que o “trabalho 
em domicílio” não é novo, esta forma de 
exploração de quem trabalha não é nova 
e novos só mesmo os instrumentos de 
trabalho que, também como dantes, na 
esmagadora maioria dos casos são dos 
próprios trabalhadores, que tiveram de 
os adquirir para poderem trabalhar. Hoje 
são os computadores, os telemóveis 
ou a ligação à Internet, outrora eram 
as máquinas de costura, as agulhas e 
outros equipamentos.

O teletrabalho é, apenas, mais 
uma modalidade de trabalho remoto, 
designação que, aliás, o Ministério da 
Educação tem usado. Este trabalho em 
casa (ou em domicílio) surgiu ainda no 
século XVI na transição do feudalismo 
para o capitalismo, com (boa) parte da 
produção a ser entregue ao dono da 
terra ou da matéria-prima fornecida. 
Não sucumbiu com a industrialização e 
passeou-se pelo século XX, sobretudo 
em indústrias como a têxtil ou do 
calçado, com muitos trabalhadores a 
receberem matéria-prima em suas casas 
onde construíam elementos depois 
usados na fábrica pelos trabalhadores 
que nela executavam o trabalho final. 
As pressões sobre os trabalhadores 
em domicílio levou, por exemplo, a 
que disparasse o trabalho infantil, com 
muitas crianças a serem obrigadas 
pelos pais a colaborar na atividade 
para que aumentasse a produção 
familiar. Horários de trabalho, normas 
contratuais, salários dignos, proteção 
social disso não rezam as histórias.

Empurrados pela Covid-19, os 
professores ficaram a conhecer o que 
significa o teletrabalho:

• Apropriação, de facto, pelo 
empregador, de recursos como 
computador, telemóvel, Internet e até 
parte da habitação familiar;

• Invasão da vida pessoal e familiar 
pela vida profissional;

• Violação da privacidade, com 
a proliferação dos mais variados 
mecanismos de controlo a distância, que 
substituem, por excesso, a burocracia 
em papel;

• Violação de todo e qualquer 
limite legal relacionado com horário de 
trabalho, tendo o professor de estar em 
serviço permanente para desenvolver 
atividade síncrona e assíncrona com os 
alunos, atender os pais e os próprios 
alunos depois da atividade desenvolvida, 
reunir com colegas, preparar a atividade 
e materiais, atualizar informação sobre 
as plataformas por via dos tutoriais, ler 
as sucessivas informações, circulares e 
outros documentos que vão chegando 
de diversas tutelas, isto entre outra 
atividade sem dia nem hora previstas;

• Poupança, pelo empregador, de 
despesas de funcionamento das escolas 
com a grave carência de assistentes 
operacionais a transformar-se, por 
vezes, em sobra;

• Aumento das desigualdades, 
apesar do grande esforço de todos, que 
disparam pelos mais variados fatores, 
mas que, por norma, decorrem de 
situações sociais de maior fragilidade 
ou da dificuldade acrescida de apoiar 
alunos que necessitam de apoios que 
a distância elimina.

Nestes três meses de teletrabalho, 
as escolas passaram a ser sobrevoadas 
por bandos de abutres que procuram 
vender o melhor equipamento, a melhor 
plataforma de aula e reunião, a melhor 
segurança digital, a melhor plataforma 
de controlo remoto, a melhor formação 
sobre o teletrabalho ou, simplesmente, 
a melhor palestra sobre as vantagens 
desta opção. Multiplicaram-se os 
empreendedores deste “novo normal” 
que nem precisam de se expor nas 
salas de professores.

Entretanto, para o que designa por 
escola digital, o governo terá arranjado 
na Europa 400 milhões de euros (quase 
metade do que ofereceu, há dias, ao 
Novo Banco). Não é que tenha mal 
(mau, mesmo, foram os 850 milhões 
que voaram, com o administrador do 
Novo Banco a dizer que quer ainda 
mais), mas será necessário esclarecer 
muito bem o que se pretende desta 
escola digital. Renovar o parque 
tecnológico, substituindo os atuais 
computossauros? Reforçar a atividade 
TIC (formando mais docentes do grupo 
550, aumentando horas e condições 
de trabalho na disciplina e criando e/
ou reforçando competências de alunos 
e professores)? Desburocratizar a 
atividade docente? Se for isso, só 
temos que saudar.

Todavia, se a intenção for eternizar 
o teletrabalho, na totalidade ou em 
parte, então, não obrigado! É que 
nada substitui o professor, como nada 
substitui a escola onde os alunos estão 
presentes juntamente com os seus 
professores. O resto é anormal, qual 
“novo normal”… 
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EM FOCO EM FOCO

1. Contratar professores
As turbulências da pandemia, nas quais o 
ensino a distância surgiu como remedeio, 
estão a deixar um rasto de desigualdades, 
de abandono e de aprendizagens por fazer 
ou insuficientemente consolidadas. Não 
obstante, as medidas que o governo vai 
admitindo para o próximo ano lectivo passam 
meticulosamente ao lado do reforço de 
recursos humanos. Mais docentes a trabalhar 
com os alunos são uma necessidade 
fundamental, nunca menor que investimentos 
em novas tecnologias que, estes sim, 
resplandecem na propaganda oficial.

Para dividir turmas, manter e reforçar um 
currículo que não se rarefaça por imposição 
do défice, recuperar hiatos e promover 
apoios efectivos, vão ser precisos mais 
docentes nas escolas. Os quadros estão 
subdimensionados. Vai ser preciso chamar 
professores e contratá-los.

2. Combater a precariedade
O governo não tem por opção a estabilidade. 
O modelo continua a ser o uso de uma extensa 
e persistente precariedade laboral que 
consome anos e anos de vida de dezenas de 
milhar de professores e educadores, baratos, 
descartáveis e com direitos reduzidos. Menos 
de 800 vinculações previstas para este ano 
não vão além de metade do número de 
aposentações registadas em 2019 e primeiro 
trimestre de 2020.

O Ministério da Educação (ME) voltou 
a fazer ouvidos moucos à exigência de 
um processo extraordinário de vinculação. 
Deixou correr a norma-travão... O resultado 
está à vista e continuará assim, lento e 
insuficiente, se a luta não obrigar a corrigir 
essa e outras más opções políticas sobre 
a profissão docente.

A imagem fortemente associada à 
precariedade laboral, quase como se esta 

Três pequenos apontamentos  
para um grande problema:

fosse uma condição intrínseca, tornou-se 
num tremendo factor de desvalorização da 
profissão; até de crescente e muito perigosa 
rejeição dos mais novos. A responsabilidade 
é de governos e equipas ministeriais que 
alimentam a precariedade laboral e outras 
formas de aviltamento da condição docente.

3. Lições nas AEC
São também milhares os professores 
profissionalizados que exercem funções 
nas AEC. Aqui, a precariedade é, por 
assim dizer, ainda mais precária… Um 
dos efeitos parece produzir-se ao nível 
da (in)compreensão da própria situação 
laboral e da importância da acção conjunta 
e organizada para a melhorar. Propaga-se a 
ideia de que “ninguém quer saber de nós”, 
“os sindicatos não querem saber de nós”. 

Logo após a suspensão da actividade 
presencial nas escolas, o SPRC e a 
FENPROF tiveram uma intervenção 
importante para quem está nas AEC. Muitas 
entidades promotoras dispunham-se a 
cessar os contratos que tinham celebrado. 
Foi a reacção pronta do SPRC que, em 
casos que nos foram documentados, fez 
retroceder essas intenções; foi a interpelação 
da FENPROF ao ME que levou à emissão 
de esclarecimentos que confirmaram ser 
injustificável o “descartar” dos trabalhadores 
em apreço. Graças à intervenção do SPRC 
e da FENPROF, os contratos podem chegar 
ao termo estipulado. Não basta, é certo, 
mas não deixa de ser relevante para quem 
ia ficar sem o (frágil) emprego que tem.

O que podem, devem e conseguem 
fazer os sindicatos se os interessados 
nada fizerem, nem quiserem saber 
do sindicato que deveria ser o seu? 
Incompreensivelmente, ainda são poucos 
os colegas das AEC que se sindicalizaram 
no SPRC; mesmo após ter sido conseguida 
a manutenção dos seus contratos até ao 
termo previsto. Dá que pensar… 

 João Louceiro (Coordenação do SPRC)  Anabela Sotaia (Coordenação do SPRC)

A precariedade

N
o âmbito da actual crise pandé-
mica e com o encerramento de 
todos os estabelecimentos de 
ensino em meados de Março, 

as actividades lectivas deixaram de 
ser presenciais e decorreram à distân-
cia, com os professores a terem que, 
abrupta e rapidamente, aprender a 
trabalhar com plataformas digitais e a 
criar e inventar os métodos de ensino 
mais adequados a este novo contexto. 
Apanhados de surpresa e com muito 
poucas orientações por parte da tutela, 
diga-se de passagem, os professores, 
como bons profissionais que são, não 
baixaram os braços e desdobraram-se 
em horas de trabalho para responder 
a esta situação de emergência e não 
deixar os seus alunos para trás.

Mas na verdade este ensino a 
distância revelou-se mais um ensino de 
emergência como resposta a uma crise 
de saúde pública, do que um verdadeiro 
processo de ensino-aprendizagem, 
como pudemos constatar pela leitura dos 
resultados do inquérito que a FENPROF 
realizou junto de milhares de professores 
sobre o ensino a distância. Um ensino 
de emergência com consequências 
bem nefastas para todos: professores, 
alunos e suas famílias!

Para os professores significou e 
significa excesso de trabalho, com 
inúmeras e variadas  solicitações dia 
e noite, entrando pela madrugada 
fora e consequente desregulação dos 
seus horários de trabalho, bem como o 
evidente desaparecimento da fronteira 
entre vida profissional e vida familiar. 
Significa, ainda, exaustão, stress 
e um tremendo desespero por não 
conseguirem contactar e acompanhar 
todos os seus alunos, com o horrível e 
misto sentimento de culpa e impotência 
porque sabem que muitos foram mesmo 
deixados para trás e abandonados à 
sua sorte.

Para os alunos significa diferença 
de oportunidades, agravamento 
de desigualdades, ausência de 

aprendizagens relevantes e principalmente 
de competências sociais e emocionais. 
O acto educativo vai muito para além da 
simples aprendizagem de conceitos, é um 
processo formativo que requer interação 
física, relacionamento inter e intra pares 
e a escola  é o local primordial dessa 
interacção social, onde nos deparamos 
com as diferenças de pensamento 
e de formas de ser e de estar, que 
fomenta o diálogo e nos conduz ao 
conhecimento e ao respeito pelo outro, 
levando ao desenvolvimento integral do 
indivíduo nas suas várias dimensões. 
O acto educativo não cabe no ensino 
a distância. E como referiu uma das 
professoras inquiridas no inquérito 
realizado pela FENPROF, sobre o ensino 
a distância,“O ensino não é isto, nem 
nada que se pareça”!

Para muitas famílias, significou 
um autêntico terramoto na sua vida 
familiar, tendo que se desdobrar entre o 
teletrabalho, o apoio, nem sempre fácil, 
ao estudo dos seus filhos e muitas vezes 
sem as competências e os recursos 
necessários e as tarefas domésticas. 
Enfim, um verdadeiro pesadelo, como 
muitos pais confessaram.

Apesar de todas as consequências 
negativas que este período de ensino 
a distância nos evidenciou, há uma 
intenção cada vez mais evidente de 
generalizar este tipo de ensino no 
próximo ano lectivo, nomeadamente no 
ensino superior, mas também no ensino 
básico e secundário, falando-se de um 
regime misto, presencial e a distância. 
E a pergunta que se impõe é: se se 
reconhece que o ensino a distância 
tem consequências tão negativas e 
desastrosas, a quem é que interessa 
mantê-lo, para além da pandemia? E 
a resposta é simples:

• Interessa às grandes empresas que 
podem fornecer pacotes com tecnologia 
4G e 5G, Ipads, computadores,  
plataformas de educação a distância 
e simultaneamente sistemas de controlo 
e vigilância deste tipo de ensino e dos 

professores, adquiridos pelo governo 
e alguns municípios. Enfim, basta ver 
os anúncios e a divulgação de produtos 
digitais que creceram nos últimos 
tempos como cogumelos para termos 
a noção de uma série de iniciativas 
que estão em marcha para estruturar 
grandes negócios e obter ainda maiores 
lucros;

• Interessa ao governo porque 
permite resolver vários problemas ao 
mesmo tempo: aumentar  o número de 
alunos por professor, nomeadamente a 
nível do ensino superior, podendo atingir 
até 300 alunos numa sessão Zoom, 
aumentar a carga horária, dispensar 
professores e sobretudo, não recrutar 
novos. Permite, igualmente, a redução 
dos contactos com os colegas de 
trabalho, dificultando ou impedindo as 
reivindicações colectivas por melhores 
condições de trabalho e aumenta a 
precariedade laboral. Indo um pouco 
mais longe, permite a introdução de 
uma nova ordem nas relações laborais, 
onde se promove o isolamento social dos 
trabalhadores e se contraria ou elimina 
a negociação colectiva.

Como se vê, razões não faltam ao 
governo e ao capital para tentarem 
manter, mesmo depois da pandemia 
e mesmo que apenas parcialmente, 
o ensino a distância. Traz-lhes mais 
benefícios do que desvantagens. 
O mesmo já não é verdade para 
professores e alunos e para a defesa 
de uma educação pública, de qualidade 
e inclusiva.

A não ser num caso de emergência 
nacional e apenas como solução 
de remendo, não podemos permitir 
que o ensino a distância se torne 
uma realidade permanente, mesmo 
que parcial. Urge tudo fazer para 
contrariar esta tendência, a bem 
de uma maior e melhor educação e 
ciência para todos!

Os professores, como cidadãos e 
profissionais responsáveis que são, 
fá-lo-ão certamente! 

Ensino à distância:
A quem interessa  
para lá da pandemia?
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ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

R
epentinamente o nosso 
vocabulário diário viu-se 
invadido por palavras estranhas, 
tão estranhas e invulgares, para 

a esmagadora maioria das pessoas, 
quanto o tempo em que estamos a viver! 

Mas o problema não reside nas 
palavras. O ponto fulcral são as 
consequências da realidade que 
deu origem e, principalmente o que 
esconde, este repentino linguarejar: 
novas formas de adoecer e morrer e 
mais desemprego, mais precariedade, 
layoff, fome, miséria... famílias envoltas 
em aflições para tratar de coisas tão 
comezinhas como pôr a sopa e o pão 
na mesa para alimentar os filhos! 

Não, esta crise não é igual para 
todos! Os números aí estão para nos 
abanar! 
Desemprego: No final do mês de 
abril estavam registados 392 323 

 Dulce Pinheiro (Coordenadora distrital de Castelo Branco, membro do Secretariado da Frente Comum)

Coronavírus; 
COVID-19; pandemia; 
confinamento; 
quarentena; 
teletrabalho; novo 
normal… 

desempregados, o que representa um 
aumento de 22,1% face a igual período 
do ano passado, ou seja, mais 71 083 
pessoas sem emprego.
Layoff: Uma em cada duas das grandes 
empresas estão a receber apoios (sim, 
mesmo aquelas que distribuem lucros 
entre os acionistas e com resultados 
fabulosos, se banqueteiam à mesa do 
Estado com o dinheiro que é de todos 
nós) e menos de 1 em cada 10 Micro, 
Pequenas e Médias Empresa recebe 
auxílio!
Apoios: Enquanto as empresas 
receberam, de apoio à economia, 
508 milhões de € de uma só vez e 
mensalmente, para o layoff, 373 milhões 
de € e, só para o Novo Banco foram mais 
850 milhões de €, às famílias, em média, 
cabe o quinhão de 121 milhões de € 
(dados do estudo da CGTP-IN “REGIME 
DE “LAY-OFF” SIMPLIFICADO”)… 

Para além deste abocanhar dos 
recursos do país, o grande capital, ainda 
se aproveita das fragilidades criadas, 
para lucrar no chamado setor social, 
apropriando-se de mais recursos… Há 
dinheiro, só que não é para todos ou 
para quem mais precisa! 

Em contraponto, reassumem 
redobrada importância as funções 
sociais do Estado e, mesmo aqueles 
que clamavam por “menos Estado”, 
se veem agora perante a evidência 
do elevado papel que representam 
os serviços públicos no combate às 
desigualdades, na resolução de graves 
problemas! Dentro destes, é justo 
realçar o Serviço Nacional de Saúde 
que, mesmo depois de anos e anos a fio 
de subfinanciamento crónico, consegue 
minimizar catástrofes que se repetem 
noutros países supostamente mais 
desenvolvidos! 

Papel meritório tem também a 
Educação. Se quase todos deram as 
respostas necessárias, é à Escola 
Pública que cabe o enorme desafio de 
não deixar de fora os mais fragilizados, 
aqueles a quem a pandemia mais 
ameaça aprofundar a pobreza e 
exclusão.

Num quadro em que o país 
retorna gradualmente à atividade, as 
escolas não podiam ficar de fora e, 
faseadamente, estão a reabrir para 
cumprir o seu relevante papel social. 

São discutíveis os critérios de opção 
pelo pré-escolar e pelo secundário. O 
cruzamento de interesses de natureza 
diversa - saúde, educação, economia 
e sociedade – muitas vezes colidindo 
entre si, fazem com que a decisão seja, 
aqui e além, contestada. 

Na verdade, a tutela limitou-se 
a fazer o mais fácil que foi tomar a 
decisão, mas é aos professores 

que está a ser pedida a resolução 
das complicações: depois de serem 
confrontados pela necessidade de 
adquirir equipamentos, aumentar a 
capacidade da Internet familiar, usar o 
espaço casa como espaço de trabalho 
(comprometendo tantas vezes relações 
e responsabilidades familiares), enfim, 
se exige que reinventem as formas e 
saberes para manter o ato educativo 
e não quebrar a relação professor 
aluno, ainda se pede, a alguns, que 
se desdobrem para o espaço presencial 
da sala de aula. 

Para os mais pequenos, a resposta 
educativa vem associada à social, 
mas para os alunos do secundário é 
o espetro dos exames (que só servem 
para aceder ao ensino superior) que 
comanda a decisão. Assim, mais 
pertinente é colocar o problema da 
igualdade de condições. Como garanti-la 
com a redução de 40 a 50 % das aulas, 
para se dividirem turmas; poder ter 
ensino a distância se estiverem doentes 
ou fizerem parte de grupo de risco; 
se, por decisão dos pais ou falta de 
transporte, o ano letivo tiver terminado? 
Como se ultrapassam as diferenças 
que aprofundam as desigualdades que 
resultam de fatores sociais e da falta 
de apoios?

Uma certeza se pode ter: à 
distância ou em presença nada substitui 
um professor!

Uma lição se pode tirar: o papel 
da Escola Pública é imprescindível 
(nem que seja para fornecer a tal 
refeição que a família deixou de poder 
garantir)!

Um ensinamento se deve reter: 
neste “novo normal”, mais velho 
do que novo em muitos aspetos, é 
imprescindível que nos mobilizemos 
para impedir que sejam os mesmo de 
sempre a pagar a pesada fatura! 

Para além deste abocanhar dos recursos do país, o grande capital, 
ainda se aproveita das fragilidades criadas, para lucrar no chamado 
setor social, apropriando-se de mais recursos… Há dinheiro, só que 
não é para todos ou para quem mais precisa! 
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AUTONOMIA E MUNICIPALIZAÇÃO SINDICALIZADO, PORQUÊ?

Parecendo partir de uma 
tautologia, diria que estar 
é sempre melhor do que 
não estar. 

E depois, muito antes, corre dentro 
da palavra e do acto de lhe perten-
cer um arejamento helénico que 
nos faz concluir é boa inscrição 

pertencer à cidade, entenda-se espaço 
profissional, onde se luta pela isegoria 
e pela isonomia. E assim, pertencer é 
assistir e ser assistido em justiça; é de-
fender e ser defendido; é estar para poder 
ser; é ser copulativo e não adversativo, 
sendo com o outro uma central de força 
e de energia em prol desinteressado 
pelos interesses de uma profissão que 
escreve e pensa o Mundo.

Estar sindicalizado é, pois, uma ques-
tão profissional e humana, um laço com a 
vida que implica estar para poder ser. Um 
profissional docente motivado e activo 
não o pode ser verdadeiramente fora do 

seu sindicato. E aqui, face à inenarrável 
dispersão, há que saber o que fazer, 
que caminho tomar. A Fenprof tem uma 
história e um fundo património. «É o que 
vai pesar no prato da balança», como 
diria a poeta Anna Akmatova. Desde há 
muito escolhi um sindicato da Fenprof. 
E não estou arrependido.

Arrependido estaria se o não tivesse 
feito. Dirijo-me aos jovens professores, 
principalmente a esses, que, como todos, 
olham e vivem uma carreira longa e 
tantas vezes injusta, plena de atropelos 
e injustiças, e digo-lhes que esta comu-
nhão sindical é um interessante símile 
do «começar a andar» em unidade do 
final de um conhecido poema de César 
Vallejo. No eco de Bertolt Brecht e de um 
reconhecido poema seu, em tradução de 
Paulo Quintela, apetece lembrar neste 
contexto da nossa Fenprof estes poucos 
mas agudos versos: «Nós somos [ela], 
/ Tu e eu e vós – nós todos // Mostra-
-nos tu o caminho que devemos seguir, 
e nós / Segui-lo-emos como tu, mas / 

 Francisco Almeida (SN da FENPROF)  Martim de Gouveia e Sousa (Membro da Direcção Distrital de Viseu)

Estar sindicalizado na 
FENPROF e nos seus sindicatos 
é um “e”, não é um “mas”

Não sigas sem nós o caminho exacto 
/ Sem nós é ele o mais errado. Não te 
afastes de nós! / Nós podemos errar, 
e tu podes ter razão, portanto / Não te 
afastes de nós!» 

Vamos, pois, dar as mãos e per-
guntar, com Jorge de Sena, «Que mais 
precisamos de saber?». Diligentes no 
atavio prático dos afazeres, e não olhan-
do interessadamente para sítio algum, 
para além do que já foi dito, restam a 
mulheres e homens uma diluição fiscal 
que torna este lugar de inscrição um sítio 
sem preço e urgente – que melhor lugar 
que não seja este de podermos lutar 
por direitos e negociar e agir e reagir e 
intervir e inverter a precariedade e exigir 
a vinculação dos docentes e valorizar e 
ser solidários e ecológicos e resilientes 
e ser professores com dignidade e, com 
Herberto Helder, “ser possível tudo ser 
reencontrado”.

Estar aqui é um “e”, não é um “mas”. 
Eu e tu estamos aqui. Esperamos por 
vós. 

No que à direção e gestão 
das escolas diz respeito, 
o que nos distancia 
do centrão que tem 
governado o país é coisa 
imensa, é tudo.

O 
centrão defende e está 
a concretizar um modelo 
de administração escolar 
hierarquizado e centralista que 

coloca todas as decisões essenciais 
para a vida das escolas nas mãos do 
aparelho político/administrativo do ME. 
Para alcançar esse tal objetivo o centrão 
político que governa o país há anos 
(PS, PSD e CDS) impôs um modelo de 
direção e gestão centrado num órgão 
de gestão unipessoal todo poderoso e 
absolutamente dependente do aparelho 
– o diretor – , esvaziou de poderes os 
órgãos de gestão pedagógica e criou uma 
“coisa” para proclamar democracia – o 
conselho geral.

Desde o início dos anos noventa do 
século XX que os diversos governos 
vêm ensaiando modelos para chegar ao 
objetivo de destruir a gestão democrática 
e participada que os professores, 

Gestão Democrática para as escolas!
Repor os valores de Abril!

trabalhadores não docentes e estudantes 
ergueram logo após o 25 de Abril.

É certo que a solução construída 
em Abril pode e deve merecer ajustes 
e alterações, mas nunca colocando em 
causa a eleição do órgão de gestão, o 
primado das questões pedagógicas sobre 
outras e a participação da comunidade 
escolar.

Ora, estes princípios, porque não 
agradam ao centrão, foram esmagados 
com o modelo de direção e gestão das 
escolas que hoje vigora.

Os professores e educadores, há 
muito e de formas diversas, afirmam 
a defesa de um modelo de direção e 
gestão democrático para as escolas 
e agrupamentos. Recordamos, por 
exemplo o estudo de opinião realizado 
em 2016, pela FENPROF, em todo o 
país – na região centro, com cerca de 
8.000 respostas, são mais de 92% os 
professores que dizem que o órgão 
de gestão deve ser colegial e eleito 
pelo voto de todos os docentes, todos 
os trabalhadores não docentes e 
representantes dos pais e alunos (no 
caso do ensino secundário). Quanto 
ao conselho pedagógico, são 70% os 
professores que defendem que deve 

ter poderes deliberativos ao contrário 
do que hoje acontece. 

Estamos conversados – os 
professores e educadores não estão 
com o atual modelo de direção e gestão 
das escolas e agrupamentos. A classe 
docente defende a reposição dos 
valores de Abril na governação das 
escolas.

Lá chegaremos com a luta persis-
tente. 

Recordando Aquilino Ribeiro, dize-
mos que “alcança quem não cansa” 

Desde o início dos anos 
noventa do século XX que 
os diversos governos vêm 
ensaiando modelos para chegar 
ao objetivo de destruir a gestão 
democrática e participada que 
os professores, trabalhadores 
não docentes e estudantes 
ergueram logo após o 25 de 
Abril.
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AFETOS, PROXIMIDADE E EMPATIA CARREIRAS

S
e isto acontece ao nível da 
sociedade em geral o que dizer 
então na educação, e em especial 
na educação pré-escolar que vive 

da relação, do olhar, do toque para o 
concretizar de aprendizagens.  

Claramente não vivemos tempos de 
normalidade e ninguém espera que com 
o encerramento dos jardins de infância, a 
educação pré-escolar funcione da mesma 
forma. As crianças sem os contactos 
relacionais e a interação social a que 

 Ana Paula Pires (Coordenadora Regional da Educação Pré-Escolar)  Vítor Godinho (Direcção do SPRC)

Como é uma educação 
pré-escolar sem contato 
nem tato

estavam habituados, tentam “navegar” 
neste novo tipo de experiência, ao mesmo 
tempo que são expostas aos horrores 
do Covid-19 que lhes alterou todas as 
rotinas que conheciam.

Os educadores de infância, nestes 
tempos de pandemia, demonstraram 
uma enorme preocupação com o bem-
estar das crianças o que acabou por 
se tornar, também, um tema pertinente 
de reflexão que se assumirá como 
central na alteração mais profunda de 

Nestes tempos difíceis e excecionais o tempo tem sido 
de recolhimento e confinamento e os efeitos a médio/
longo prazo do distanciamento social e as novas “regras 
de etiqueta” podem ter-se constituído como um ataque 
aos afetos, à proximidade e à empatia. 

atitudes e comportamentos pedagógicos 
e educativos. Por isso atrevemo-nos 
a dizer que as soluções que foram 
sendo encontradas para manter o 
relacionamento com as crianças nada 
têm que ver com o chamado “ Ensino 
à Distância”. 

Dos testemunhos que fomos 
recebendo, tivemos a possibilidade de 
confrontar (e nos confrontarmos) com os 
dilemas e paradoxos deste confinamento, 
ao nível da educação pré-escolar, o 
que nos faz pensar que, para além das 
crenças dos profissionais, houve um 
verdadeiro empenhamento de respostas 
para problemas para os quais nunca 
estaremos preparados.

Ficou também claro que as diferentes 
soluções que se foram preparando pelo 
país fora com a abertura dos Jardins de 
Infância, no dia 1 de junho, remeteram 
não tanto para soluções assépticas e 
impessoais, mas para a valorização do 
contacto, da relação, do afeto.

O papel do Educador como Gestor 
e Construtor do Currículo assume, mais 
do que nunca, um espaço central, sendo 
a sua capacidade de criar e encontrar 
soluções que passam pela utilização 
de espaços alternativos, de estruturas 
complementares e de soluções de relação 
pessoal e social, a mais-valia que terá de 
ser a base da construção de uma resposta 
educativa de qualidade. Ninguém pode 
negar que estamos a aprender, dia após 
dia...pois nada substitui o Educador de 
Infância e nada substitui o Jardim de 
Infância! 

C
om o decretar do confinamento 
na sequência da crise sanitária 
de COVID-19, as progressões 
na carreira, que não só dos 

professores, entraram numa espécie de 
limbo. Umas, é certo, por impossibilidade 
de cumprimento de um ou mais dos 
requisitos legais necessários (observação 
de aulas, formação contínua ou 
avaliação do desempenho). Contudo, 
mesmo em relação aos docentes que 
já reuniram todas as condições legais 
para a progressão, esta continua por 
concretizar, acima de tudo pelo facto de 
os serviços administrativos, empurrados 
que foram para a prestação de uma 
espécie de serviços mínimos em regime 
de teletrabalho, não cuidaram, naquele 
período de confinamento, de ir verificando 
e atualizando a situação de carreira de 
cada um daqueles professores, tarefas 
que só recentemente retomaram.

Seja em relação aos docentes 
que já cumprem as condições para 

progredirem, seja aos que viram adiada 
a possibilidade de as cumprirem em 
razão do confinamento, o direito à 
progressão é inalienável. Em relação 
aos primeiros, onde se incluem aqueles 
que venham a obter vaga para progressão 
ao 5.º ou ao 7.º escalões, esse direito já 
se encontra consolidado na sua esfera 
jurídica, não podendo, pois, ser-lhes 
derrogado. Em relação aos segundos, 
não lhes sendo imputáveis as causas 
do adiamento do momento em que 
passarão a reunir os requisitos legalmente 
fixados, a data de produção de efeitos da 
correspondente progressão terá de ser 
aquela que se verificaria caso não tivesse 
ocorrido aquele adiamento, sob pena 
de violação do princípio da confiança, 
constitucionalmente consagrado. A 
própria Administração foi obrigada a 
reconhecer isto mesmo, na circular da 
DGAE n.º B20028014G, datada de 14 
de abril de 2020.

Não se estranhando, pois, o atraso 

Progressões na carreira:
Um direito inalienável

na concretização das progressões, 
tal não deverá servir para que os 
docentes descansem sobre o assunto, 
não vá o atraso gerar a oportunidade 
para travar essas progressões, dando 
corpo às vozes do costume que já se 
erguem no sentido de, em nome de 
uma alegada partilha dos sacrifícios 
entre todos, exigir a imposição desses 
sacrifícios aos mesmos de sempre. Os 
professores, neste complexo contexto, 
deverão manter-se informados, atentos, 
vigilantes e exigentes em relação à sua 
situação na carreira, o que também 
implica não se deixarem enredar em 
manobras divisionistas que surgem 
sempre nestes momentos, pois estas 
servirão sempre os propósitos de quem 
está do outro lado da barricada que já 
se vislumbra no horizonte.

Terão, igualmente, de estar prontos 
a atuar pois, não tendo a pandemia 
suspendido os direitos, ainda menos o 
fez em relação ao direito a por eles lutar. 
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Os educadores de infância, 
nestes tempos de pandemia, 
demonstraram uma enorme 
preocupação com o bem-estar 
das crianças



PETIÇÕES

Petição apresentada pela 
FENPROF reuniu mais 
de 20.000 assinaturas 
e relança os principais 
pilares da acção 
reivindicativa dos 
professores 

A Petição “Em defesa da sua 
dignidade profissional, os 
professores exigem respeito 
pelos seus direitos, justiça 

na carreira e melhores condições de 
trabalho” foi apresentada pela FENPROF 
na Assembleia da República em 12 de 
Novembro de 2019. Contudo, a limitação 
dos trabalhos parlamentares provocada 
pela pandemia remeteu a discussão desta 
petição para agora e só em 9 de Junho 
uma delegação sindical, constituída por 
Mário Nogueira (Secretário-Geral) e José 
Costa (Presidente do SPGL), esteve 
na comissão parlamentar de educação 
para a defender.

Como referiu a FENPROF, a 
apresentação e discussão desta petição 
no aCtual momento, sete meses após a 

• Manifestou a sua indignação pelo 
facto de não ter sido convocada qualquer 
reunião negocial sobre o despacho 
de organização do ano lectivo (OAL) 
2020/2021 e, também, o da constituição 
de turmas, dado que, perante a situação 
epidemiológica no país, na organização 
do próximo ano letivo terão de se prever 
medidas com implicação nas condições 
de trabalho dos docentes e, também, 

relativas às condições de segurança 
e saúde no trabalho, em ambos os 
casos matérias que são de negociação 
obrigatória.

Após a intervenção da FENPROF, 
intervieram PS, PSD, BE e PCP. A 
intervenção do PS centrou-se na 
acção do governo, que este grupo 
parlamentar considera ter contribuído 
para a valorização dos docentes; Os 

restantes partidos não subscreveram 
tal intervenção e, no essencial, 
acompanharam as preocupações 
da FENPROF. Aguarda-se agora o 
agendamento da discussão da petição 
para sessão plenária, na qual os 
partidos poderão ter iniciativas, como 
a apresentação de projectos de lei ou 
de resolução, que serão colocados em 
discussão e votação. | LL 

FENPROF na Assembleia 
da República para exigir 
respeito pelos direitos 
dos docentes, justiça 
na carreira e melhores 
condições de trabalho

apresentação, não lhe retirou interesse 
nem actualidade, pois permite retomar 
exigências relativas a problemas não 
resolvidos e alguns até agravados.

Em Novembro passado, a falta de 
professores começava a fazer-se sentir 
nas escolas e já se sabia que, na falta 
de medidas que atraíssem jovens para a 
profissão, esse problema se iria agravar 
no futuro, uma vez que os cursos de 
formação de docentes estão pouco mais 
que desertos, logo, sem capacidade de 
resposta face à saída, nos próximos 
anos, de milhares de docentes que se 
irão aposentar. Também nos quadros, 
lembrou a FENPROF, na sequência do 
concurso deste ano, prevê-se o ingresso 
de, apenas, 782 docentes, número que 
não vai além de metade daqueles que 
se aposentaram em 2019 e até ao final 
do primeiro trimestre de 2020.

A falta de candidatos para a profissão 
não é alheia à sua crescente falta de 
atractividade, pelo que a FENPROF 
defendeu: • a necessária revalorização da 
carreira, desde logo com a recuperação 
dos 6 anos, 6 meses e 23 dias ainda 
em falta (João Leão, o novo ministro 
das Finanças, foi um dos arquitetos do 
roubo de tempo de serviço feito aos 

professores); • um combate efectivo à 
precariedade, que continua a afectar 
milhares de docentes que dão resposta a 
necessidades permanentes das escolas; 
• o desenvolvimento de políticas de 
rejuvenescimento do corpo docente, 
designadamente através da aprovação 
de um regime específico de aposentação 
de docentes; • a melhoria das condições 
de trabalho, a começar pelos horários 
de trabalho cujos limites legais são 
frequentemente desrespeitados pelas 
escolas, problema que sofreu um enorme 
agravamento desde que os professores 
se encontram em teletrabalho; • a 
negociação e subsequente aprovação 
de um regime justo de concursos.

No final da audição, a FENPROF:
• Entregou a todos os grupos 

parlamentares o documento contendo 
os resultados do questionário sobre 
E@D dirigido aos professores, tendo 
a FENPROF destacado as principais 
preocupações dos docentes: 
aprofundamento das desigualdades 
entre alunos e cansaço e exaustão 
extremos dos professores.  A FENPROF 
referiu, ainda, o alheamento da tutela 
em relação às condições dos docentes 
para o teletrabalho e propôs aos partidos 
políticos que aprovassem a possibilidade 
de serem consideradas, em sede de 
IRS, as despesas que estes fizeram 
para poderem dar as respostas que lhes 
foram exigidas, como, por exemplo, em 
equipamentos informáticos;

• Entregou um ofício dirigido a cada 
grupo parlamentar expondo a gravidade do 
procedimento da DGAE/ME na divulgação 
das listas de candidatos à progressão aos 
5.º e 7.º escalões da carreira docente, mais 
uma vez omitindo os dados que permitiriam 
verificar a sua correcção;

FENPROF reafirma, na A.R., 
necessidade de um rastreio  
à presença do Sars-Cov-2  
nas escolas
A FENPROF dá exemplos de 
escolas em que, apesar do 
risco de contágio, não se 
realizaram testes nem foi 
feita a desinfeção profunda 
antes anunciada.

(Quase) ninguém facilitou: o 
ministério do Trabalho testou os 
trabalhadores das creches, tendo 
sido detectados 54 casos; as 
universidades estão a testar toda a 
comunidade escolar; os governos 
das regiões autónomas da Madeira 
e dos Açores avançaram com os 
testes diagnóstico à Covid-19… só 
nos estabelecimentos dependentes 
do Ministério da Educação não foram 
realizados testes, com excecção dos 
casos em que houve iniciativa das 
câmaras municipais. Portanto, uma 
vez mais, facilitismo e desrespeito 
pelos profissionais da Educação 
marcaram a postura do ministério que 

tutela a maior parte destes trabalhadores. 
A FENPROF recordou que, apesar 
da grande diferença entre a situação 
epidemiológica em 13 de Março (112 
casos confirmados e ativos, sem registo 
de óbitos), data em que as escolas 
encerraram, e 18 de Maio (29 209 casos 
confirmados, dos quais 21 548 activos, 
com o registo de 1 231 óbitos), quando 
reabriram, nada foi feito no sentido de 
perceber se, com a reabertura das escolas 
secundárias (18 de Maio) e dos jardins de 
infância (1 de Junho), os estabelecimentos 
de educação e ensino passavam a ser 
espaço de transmissão da infecção.

A FENPROF lembrou os/as 
deputados presentes que as escolas, 
com excecção das que serviram para 
as reportagens televisivas, não foram 
previamente desinfectadas pelos 
militares, nem sequer as que tinham 
registo de casos de infecção antes do 
encerramento, incluindo a de Idães, 
em Felgueiras, que levou o Presidente 
da República a anular a agenda e 
permanecer, durante duas semanas, 
em quarentena.

Há escolas que, por terem sido 
realizados testes pelas respectivas 
câmaras municipais, puderam resguardar 
toda a comunidade escolar, como 
aconteceu em Gaia ou Vila Real. 
Contudo, há outras em que a presença 
do novo coronavírus foi detectada já 
depois de se ter reiniciado actividade 
presencial, não tendo o Ministério da 
Educação feito o que se exigia: encerrado 
a escola, desinfectado adequadamente 

as instalações e realizado testes a 
toda a população escolar antes de 
voltar a abrir. São disso exemplo: 
Escola Secundária Amélia Rey 
Colaço, em Oeiras (que acabou por 
realizar testes, mas por iniciativa 
da respectiva câmara municipal), 
Escola Secundária Ferreira Dias, 
em Sintra, Escola Básica Vasco 
da Gama, em Lisboa, e Escola 
Secundária Braamcamp Freire em 
Odivelas. Decerto outras escolas terão 
problemas destes, mas a tutela parece 
ter optado por ignorar as situações 
não procurando identificar casos que 
deveriam merecer uma intervenção 
forte e atempada.

Para a FENPROF o facto de não 
se terem realizado testes antes da 
reabertura das escolas não invalida a 
sua realização agora, pelo contrário, 
impõe. O rastreio nacional às 
comunidades escolares deverá ser 
repetido em Setembro, antes do início 
do próximo ano lectivo. Como se sabe, 
em ambientes fechados a possibilidade 
de propagação do novo coronavírus 
aumenta 19 vezes, o nível de imunidade 
da população portuguesa é, ainda, 
muito baixo, e se a infecção parece não 
ter grandes implicações na saúde dos 
mais jovens, o mesmo não acontece 
em relação à população mais idosa, 
não devendo esquecer-se que mais de 
metade dos professores em Portugal 
já ultrapassou os 50 anos. No nível 
etário dos 50 aos 69 anos (em que se 
encontra a maioria dos docentes) já se 
confirmaram cerca de 10 000 casos de 
Covid-19, havendo registo de diversos 
óbitos, incluindo de professores que 
contraíram a infecção ainda antes do 
encerramento das escolas.

Aguarda-se, agora, o agendamento 
da discussão desta petição em 
sessão plenária, na qual se espera 
a aprovação de um rastreio nacional, 
nas escolas, à Covid-19. | LL
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ENSINO REMOTO DE EMERGÊNCIA SECTORES

Isto é ensino remoto de 
emergência no 1º ciclo. Escola é 
que não é. Essa está suspensa 
e estamos todos em suspenso, 
ansiosamente à espera que ela 
reinicie.

E
nquanto os professores 
aguardavam, nervosamente, que 
se iniciasse um 3º período lectivo 
como não há memória, surgiu no 

Centro de Formação Minerva uma acção 
de formação de curta duração intitulada 
“Ensino Remoto de Emergência”. Título 
intrigante, mas que se tem revelado tão, 
mas tão, verdadeiro.

Não tenho dúvidas que as 
dificuldades sentidas no 1º ciclo não 
serão muito diferentes das sentidas 
nos restantes níveis de ensino, mas, 
pelo menos neste ciclo, professores, 
alunos e pais parecem sentir que a escola 
não existe. Existe um contacto que se 
manteve, uma espécie de remendo, 
mas a escola não existe. E todos estão 
a sentir a sua falta. E todos temem que 
o início do próximo ano letivo não venha 
reparar esta fenda súbita criada pela 
gigantesca marretada dada pela resposta 
social ao Covid 19.

Os professores deixaram de lidar 
com os seus alunos e passaram a 
lidar com os seus encarregados de 
educação. Uns têm sido parceiros 
incansáveis (embora cansados), outros 

não, pelas mais diversas razões. Mas 
a relação professor/aluno deixou de 
ser, na esmagadora maioria do tempo, 
direta e passou a ser mediada pelo 
encarregado de educação. Agora, o 
professor tem que lidar pedagogicamente 
com o encarregado de educação na 
esperança de que esse trabalho chegue 
ao aluno. E é melhor nem falar de quando 
essa relação já se revestia de alguma 
conflitualidade.

O encarregado de educação, que 
na maioria das vezes é a mãe ou o 
pai, deixou de ser só o encarregado 
de educação. Passou a ser assim uma 
espécie de ajudante de professor, com 
mais ou menos estudos, mas, na maioria 
das vezes, sem formação para esta 
tarefa. Além de continuar a ter que ser 
mãe, ou pai, e trabalhador e cuidador 
e tudo o mais que implica a vida do 
dia-a-dia.

Tudo em prol do aluno que, de 
repente, vê a sua casa, espaço de 
descanso e lazer, ser invadida pela 
escola e pelo trabalho dos pais. Mais a 
telescola, agora com o nome mimoso 
de Estudo em Casa, para combinar com 

Ensino Remoto de Emergência 
no 1.º CEB

o Fica em Casa. Já mal se relaciona 
com o professor. Durante o dia, mal 
se relaciona com os pais pois estes 
estão transformados em ajudantes de 
professor, e, pior que tudo, nem sequer 
fala e brinca com os amigos. Mas as 
crianças são generosas e aceitam 
estoicamente o que os adultos que amam 
lhes pedem e, então, lá têm feito alguma 
aprendizagem. Com mais ou menos 
resistência, lá têm aceitado a ausência do 
professor e dos colegas, a transformação 
dos seus pais e da sua casa. 

Isto é ensino remoto de emergência 
no 1º ciclo. Escola é que não é. Essa 
está suspensa e estamos todos em 
suspenso, ansiosamente à espera que 
ela reinicie. 

V
ivemos um tempo de grande 
complexidade. Sem aviso, fomos 
confrontados com uma pandemia 
que chegou implacável, 

surpreendendo-nos e obrigando a uma 
alteração sistémica para a qual não 
estávamos preparados. Para a qual 
não fomos formados e nem informados 
de modo adequado, atempado e com 
os esclarecimentos que se impunham. 
Neste momento já não será importante 
teorizar sobre como e de que modo se 
deveria ter feito ou acautelado, isto ou 
aquilo. Agora, há que aproveitar ideias, 
contributos. Pensar nas aprendizagens 
que fomos fazendo perante as diferentes 
e adversas situações a que tivemos de 
dar resposta. Os desafios que nos foram 
colocados e que nos serviram de mote 
para outras experiências. Os obstáculos 
que tivemos de contornar mas que nos 
ensinaram a vencer.

 Todos os sectores na sociedade 
estiveram, estão e estarão num 
futuro próximo, a reorganizar as suas 
realidades. A readaptar modelos de 
funcionamento. A encontrar as melhores 
soluções. A Escola, pilar integrante e 

fundamental no desenvolvimento e 
formação das nossas crianças e jovens, 
não ficou de fora em todo este processo 
de mudança. Evidenciou níveis de grande 
preocupação, de acompanhamento, de 
acolhimento e de interajuda junto das 
famílias.

 A Escola, através dos seus 
professores, assumiu, como sempre, a 
responsabilidade que tem para com os 
seus alunos na construção de valores, 
de saberes, de formação curricular, mas 
não só. Valorizaram-se aprendizagens 
e acções de carácter social, relevando 
a importância da solidariedade e da 
partilha.

 Os pais acreditam na Escola e nos 
professores. Confiam-lhes os seus filhos 
e sabem que podem contar com eles 
para os ajudar na construção de homens 
e mulheres capacitados e capazes 
de enfrentar o futuro e as situações 
imprevisíveis como a que estamos a 
viver. 

Porém, neste contexto, extraordinário 
e muito distinto do que tínhamos como 
certo, nas vivências e na relação 
escola/família/ sociedade, têm surgido 

dificuldades que nem a melhor vontade 
e disponibilidade dos docentes consegue 
minorar ou resolver. Para continuar 
a dar a resposta que se impunha, 
num quadro pandémico como o que 
atravessamos, tiveram de ser tomadas 
medidas de acordo com a exigência 
do momento. O ensino à distância foi 
o modelo encontrado para substituir 
as aulas presenciais. No entanto, este 
modelo apresenta diversas fragilidades. 
Faz acentuar desigualdades sociais e 
económicas dos alunos, mostrando as 
carências e a precariedade das respostas. 
Reconhece-se a pouca disponibilidade e, 
muitas vezes, a impossibilidade dos pais 
para o necessário acompanhamento aos 
filhos.  Muitos têm de trabalhar fora de 
casa. Muitas famílias não têm o material 
informático necessário. Outros, pouca 
formação escolar ou/e iliteracia digital. 

Estes problemas e dificuldades 
agravam-se substancialmente, quando 
se trata de alunos que de algum modo 
precisam de medidas excepcionais de 
acompanhamento à sua aprendizagem, 
abrangidos pelas medidas previstas no 
quadro legal que regulamenta a educação 

 Lurdes Santos (Coordenadora Regional de Educação Especial) Ana Catarina Oliveira (Membro da Direcção Distrital de Coimbra)

Educação inclusiva  
e ensino à distância
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AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO ACTUALIDADE

N
a sequência do anúncio, 
pelo Ministério da Educação, 
da necessidade de serem 
fiscalizadas escolas para evitar 

que algumas aproveitassem a situação 
excepcional que se vive para inflaccionar 
as notas dos seus alunos, à IGEC terá 
sido atribuída a missão de desenvolver 
uma acção inspectiva orientada para 
esse fim.

A FENPROF considera que num 
momento tão difícil como aquele que foi 
e continua a ser vivido pelas escolas, 
merecendo destas as mais variadas 
respostas e formas de organização, 
será difícil uniformizar critérios de 
avaliação sem que se corra o risco de, 
com a intenção de promover a justiça, 
se cometerem graves injustiças.

Nesse sentido, a FENPROF enviou 
um ofício à IGEC onde estas questões 
são colocadas pois pretende conhecer 
o teor da acção inspectiva em causa, 

designadamente as escolas em que 
a mesma será desenvolvida, os 
procedimentos e os critérios adoptados 
para aferir da eventual presença de 
situações de inflacção de notas.

A este propósito, pretende também a 
FENPROF ter conhecimento do resultado 
de acções inspectivas passadas, 
igualmente de fiscalização de situações 
de eventual inflacção de notas.

Para  Secretariado Nacional da 
Federação esta informação poderá 
ser prestada por escrito, mas, havendo 
disponibilidade, entende-se que seria 
importante a realização de uma reunião 
a realizar em data próxima. Seja qual 
for a forma de transmitir a informação 
solicitada, a FENPROF lembrou que 
ainda está em falta a informação relativa 
às situações de desrespeito pelos limites 
legais dos horários de trabalho dos 
docentes e das quais, em 2019, foi 
apresentada queixa junto da IGEC. | LL 

O
s agrupamentos de escolas 
e escolas não agrupadas 
elaboraram questionários 
destinados a monitorizar 

o designado ensino à distância que 
enviaram aos pais e encarregados de 
educação para que dessem a sua opinião 
sobre o mesmo. 

Há questionários em que a palavra 
avaliação chega a ser usada ou 
substituída por “apreciação”, mas com 
o mesmo sentido avaliativo, incidindo 
sobre a actividade dos docentes ou as 
decisões dos órgãos das escolas

Em ofício enviado ao Secretário 
de Estado da Educação e da 
Administração Educativa, a FENPROF 
chama a atenção para o facto de que, 
“em alguns casos, os questionários 
contêm perguntas que fogem do 
objectivo da monitorização do processo 
e se transformam em mecanismos de 

avaliação dos professores e do seu 
desempenho. Ao serem colocadas 
aos pais e encarregados de educação, 
transformam este instrumento de 
auto-avaliação das escolas numa 
ilegalidade, ao mesmo tempo que tal 
não é legítimo”.

A palavra avaliação chega a ser 
usada ou substituída por “apreciação”, 
mas com o mesmo sentido avaliativo. 
Para a FENPROF, “acresce que 
são colocadas aos pais questões 
relacionadas com as metodologias 
adotadas pelas escolas e outras que, 
para serem respondidas, necessitariam 
de conhecimentos de natureza 
pedagógica que a esmagadora maioria 
não tem”. Mas chama a atenção 
para que, “ainda que tivesse, tal não 
legitimaria a sua participação no 
processo de avaliação do desempenho 
de professores e educadores”.

Ensino à Distância
Monitorização  
não pode servir  
para encarregados  
de educação avaliarem 
professores

Governo anuncia acção inspectiva 
sobre inflacção de notas

FENPROF quer saber 
sobre o que decidiu  
o ME agir

Um instrumento de avaliação 
interna que deveria reforçar a 
capacidade de resposta das 
escolas e dos agrupamentos 
às necessidades educativas e 
formativas em contexto de ensino 
à distância, transformou-se em 
diversas situações de que os 
Sindicatos da FENPROF tiveram 
conhecimento, em questionários 
ilegítimos com perguntas que, 
distribuídas pelos encarregados 
de educação, se destinam “a avaliar 
os docentes e que, eventualmente, 
até poderão vir a ser abusivamente 
utilizadas pelas escolas no processo 
de avaliação do desempenho dos 
docentes”. No ofício enviado ao 
SEEAE, a FENPROF recorda 
“que a participação dos pais e 
encarregados de educação na 
avaliação de desempenho dos 
docentes chegou a constar de um 
dos primeiros projetos apresentados 
pelo governo em 2008, tendo, 
contudo, sido abandonada essa 
possibilidade. Não seria aceitável 
que, de forma indireta, essa intenção 
fosse agora recuperada”.

Face ao que antes se refere, a 
FENPROF exige, no texto enviado, 
“que compete ao Ministério da 
Educação informar todas as escolas 
que no âmbito do processo de 
monitorização do E@D estas não 
deverão colocar questões aos pais 
e encarregados de educação em 
que estes, respondendo, estejam, 
de facto, a avaliar os docentes. 
Deverá ser apurado se tal aconteceu 
e, se o fizeram, deverão as escolas 
anular tais questionários, uma vez 
que as respostas recebidas não 
poderão ser consideradas no âmbito 
da avaliação de desempenho de 
cada professor ou educador”. | LL 

A FENPROF exige, no texto 
enviado, “que compete 
ao Ministério da Educação 
informar todas as escolas que 
no âmbito do processo de 
monitorização do E@D estas 
não deverão colocar questões 
aos pais e encarregados 
de educação em que estes, 
respondendo, estejam, de 
facto, a avaliar os docentes. 

inclusiva, o Dec. Lei 54/2018. Para 
estes, e embora os docentes de 
Educação Especial estejam a fazer 
um acompanhamento que em 
muitos casos é directo, claramente 
se observam maiores dificuldades 
no processo. Dependendo, 
naturalmente, das medidas de apoio 
para que já estavam sinalizados, 
estas crianças e jovens necessitam 
de um acompanhamento mais 
individualizado, permanente e de 
intencionalidade mais específica, de 
acordo com o que esteja referenciado 
nas medidas preconizadas e com as 
suas necessidades . 

Sendo que para todos os alunos 
terão de ser pensadas e organizadas 
as condições que facilitem e 
optimizem as suas aprendizagens, 
é muito importante e urgente que 
se reflicta sobre a vulnerabilidade 
deste grupo de crianças apoiadas 
por medidas de educação especial. 
O Dec. Lei 54/2018 trouxe, e 
muito bem, novos conceitos sobre 
escola inclusiva, tendo como 
principal objectivo não diferenciar 
nem discriminar alunos pela sua 
capacidade física, intelectual ou 
outra. 

Para estes alunos, como 
para todos, aliás, mas com as 
particularidades inerentes à sua 
situação de menor capacidade 
funcional, autonomia reduzida, 
processo de auto estima complexo 
e a ser trabalhado, etc., são muito 
importantes os laços emocionais, 
as relações entre pares, as 
interacções. Assim, apreciando e 
parabenizando o esforço que tem 
sido feito pelos docentes e pelas 
famílias pela continuação e sucesso 
das aprendizagens destes alunos, é 
fundamental perceber e considerar 
a urgência de retomar, logo que 
possível, as aulas presenciais 
como forma ideal na promoção e 
garantia dos direitos que todos têm 
a uma verdadeira escola inclusiva. 
A reflexão tem de se fazer não 
apenas tendo em conta o que tem 
acontecido, mas também, e muito, 
sobre como deverá ser o regresso 
às aulas presenciais e o retomar da 
necessária normalidade. Considerar 
a importância de um reforço de meios 
materiais e humanos, bem como de 
instrumentos e recursos diversos,  
capazes de compensar o que foi 
interrompido e que por via desta 
interrupção  agravou situações  de 
carência e o consequente prejuízo. 
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O
s professores do ensino artístico 
com contratos de trabalho 
mantiveram, até agora, o 
trabalho com um rendimento 

que lhes permite continuar a pagar as 
contas. Mas nem todos têm contrato 
de trabalho e muitos estão mesmo a 
recibos verdes e neste último caso, 
muitos perderam os seus rendimentos 
a 100%, como é o caso, por exemplo, 
de professores de Dança.

Este Governo e o Ministério da 
Educação estiveram sempre mais 
preocupados em manter a aparência da 
“normalidade” com as escolas a funcionar 
num regime de ensino à distância, 
com alunos entretidos e professores a 
trabalhar, do que com os efeitos desta 
nova realidade. 

Existe uma ânsia em acreditar que 
a internet resolve todos os problemas.

Há aulas via Zoom, WhatsApp ou 
Google Meets, audições no Youtube e 
reuniões via Skype. 

No entanto, existe uma especificidade 

no Ensino Artístico Especializado. Não 
se consegue substituir a ligação humana 
entre alunos e professores. 

Esta situação não é exclusiva a este 
tipo de ensino, mas para ensinar um 
instrumento musical, Dança, ou Teatro 
é necessária interação e contacto 
físicos. Ensinamos emoções, sensações 
e movimentos, que à distância são, 
praticamente, impossíveis de transmitir. 

Existem também limitações 
tecnológicas acrescidas. Se nas aulas 
de Matemática, História ou Português 
as fracas ligações de internet levantam 
dificuldades, na Música, Dança ou Teatro 
provocam uma impossibilidade. 

Não é possível fazer ensaios em 
directo no Zoom, não conseguimos 
sincronizar os tempos, as respirações 
ou as frases. 

Como fazer espectáculos de Dança, 
em que cada aluno dança sozinho em 
sua casa? Ou como interagir num diálogo 
de Teatro?

Os futuros músicos, bailarinos ou 

A
s aulas presenciais foram 
suspensas no ensino superior 
a partir de Abril como resposta e 
combate à Covid-19. É tempo de 

balanço sobre a situação dos docentes, 
que merecem uma saudação pelo seu 
empenho e profissionalismo neste 
contexto inesperado e difícil.

Nos relatos que nos chegam, os 
docentes dizem-se ansiosos. Muitos 
apontam a falta do apoio necessário por 
parte das instituições de ensino superior. 
Foram colocados em teletrabalho, 
ensinando à distância, em geral sem 
formação prévia nem garantia dos meios 
necessários. Outro foco de ansiedade 
tem a ver com as dificuldades dos 
estudantes no acompanhamento lectivo, 
por falta de recursos ou necessidade da 
sua partilha. Este problema agravou-
se com milhares de despedimentos 
e lay-offs — e responsabilizar as 
famílias pela demonstração de carência, 
desresponsabilizando as instituições e 
o Estado, não é solução.

Em muitas instituições, as decisões 
foram tomadas sem consultar a 
comunidade académica, chamando 
alguns representantes e pondo em 
prática os aspectos mais gravosos e 
regressivos do RJIES. O teletrabalho 
associado a estes processos de decisão 
acentuou o sentimento de isolamento dos 
docentes. Neste momento, felizmente, 
regressaram as reuniões regulares dos 

órgãos democraticamente eleitos em 
universidades e institutos politécnicos, 
em muitos casos abrindo e alargando a 
discussão sobre o próximo ano lectivo.

A maioria dos docentes considera 
que este ensino à distância, distinto 
do e-learning e b-learning, não 
substitui o ensino presencial. É certo 
que as ferramentas digitais são hoje 
fundamentais para a democratização do 
ensino e a produção e disseminação do 
conhecimento científico. Mas o ensino 
à distância dificulta a interacção entre 
docentes e alunos, fomentando a 
passividade e multiplicando distracções, 
particularmente com mais de 20 
estudantes. 

A leccionação é, por isso, mais 
cansativa para os docentes e exige 
mais preparação e materiais adaptados. 
Nas unidades curriculares com actividade 
laboratorial ou prática, perde-se muito 
do seu valor pedadógico. 

A evidência mostra que a 
generalização do ensino à distância 
gera perdas significativas no processo 
de aprendizagem, mesmo em relação a 
conteúdos teóricos. Este tipo de ensino 
também não garante uma avaliação 
rigorosa e justa, ao excluir a componente 
presencial.

Confrontados com a incerteza 
do presente, estes docentes estão 
disponíveis para ajudar a desenhar 
as melhores soluções que a situação 

Como o COVID-19 afectou  
o Ensino Artístico Especializado  
e as escolas que formam os futuros 
trabalhadores artísticos?

 Rita Namorado (CENA | STE)  Sérgio Dias Branco (Membro da Coordenação Regional do Ensino Superior e Investigação)

atores precisam de aprender 
o que é subir a um palco, a 
lidar com a emoção de uma 
noite de estreia, de interagir 
uns com os outros.

Para além disto, existe uma 
falta de regulação dos horários 
de trabalho e de material 
essencial ao ensino à distância. 

Falemos, no entanto, de 
outro drama que atingiu as 
escolas.

A desigualdade, o aumento 
da desigualdade provocada 
pelas medidas adoptadas para 
combater este vírus.

 O ensino à distância 
precisa de computadores, 
de uma ligação à internet, 
de instrumentos musicais de 
qualidade e de espaço, que 
muitos, alunos e professores, 
não têm em casa. A Escola 
ajudava a equilibrar essa 

desigualdade.
Muitos têm apenas acesso ao estudo 

do seu instrumento nas Escolas Artísticas. 
Há harpistas sem harpa, bailarinos sem 
espaço e atores ensaiando apenas 
monólogos.

Como está a ser o ensino à distância 
para estes alunos?

Existe um desconhecimento muito 
grande por parte do Ministério da 
Educação das necessidades específicas 
do Ensino Artístico Especializado, e 
existe uma falta de diretivas para a 
reabertura das aulas presenciais.

Entretanto, continuar-se-à a acreditar 
que este tipo de ensino funciona à 
distância. 

Muitos vêem no final do ano lectivo 
o fim da pandemia, mas os efeitos desta 
estão apenas no início.

Esta crise económica que já afecta 
os trabalhadores em situação precária 
acabará por chegar a todos. 

epidémica e as orientações das 
autoridades de saúde permitam. 
Qualquer aumento do horário de trabalho 
dos docentes deve ser rejeitado. Pelo 
contrário, a realidade de cansaço e 
sobretrabalho destes trabalhadores 
mostra que o horário teria de ser 
reduzido se o ensino à distância ainda 
se prolongar, mesmo que parcialmente.

Os docentes do ensino superior, 
seja qual foi o seu vínculo laboral, 
poderão contar sempre com o SPRC 
e a FENPROF na defesa intransigente 
dos seus direitos e das suas justas 
reivindicações, nomeadamente o 
necessário reforço do financiamento 
público às instituições onde trabalham. 

Em muitas instituições, as 
decisões foram tomadas 
sem consultar a comunidade 
académica, chamando alguns 
representantes e pondo em 
prática os aspectos mais 
gravosos e regressivos do RJIES.

Ensino Superior
Um presente 
incerto, um futuro 
melhor
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APOSENTADOS INTERNACIONAL

N
ão foi o caso da nossa 
descoberta de aposentados no 
início de Março: descobrimos 
então que éramos grupo de 

risco face à Covid 19. E a partir daí o 
confinamento e agora o recolhimento 
obrigatórios, não por estarmos 
aposentados mas… pela idade, que 
só por si acarreta fragilidades de 
todos conhecidas, mas muito pouco 
reconhecidas por patrões e governantes, 
nomeadamente os ministros da 
educação. Apesar da justa preocupação 
de todos com os mais velhos, começa 
a ser difícil aceitar aquelas imposições 
particularmente defendidas pela 
presidente da Comissão Europeia (C.E.) 
que chegou a referir que os contactos 
dos idosos com outras pessoas teriam 
de ser limitados até ao final do ano. O 
combate ao vírus não pode significar um 
direito a menos para os aposentados, 

reformados, pensionistas e idosos.
Nos últimos meses a luta pela 

valorização das pensões e pelas 
outras reivindicações dos professores 
aposentados do SPRC, organizados 
também na FENPROF, aparentemente 
passou para segundo plano, adiada pelas 
contingências e medo da pandemia. 
No entanto, a luta deve deixar esse 
recolhimento e as vozes dos professores 
aposentados têm de voltar a fazer-se 
ouvir… Devemos continuar a lutar pela 
defesa do Serviço Nacional de Saúde, 
tão depauperado pelos cortes impostos 
pela troica e cegamente seguidos pelos 
governos do PSD e CDS-PP, apesar de, 
agora hipocritamente, a C.E. vir falar das 
falhas no financiamento do mesmo: pelo 
seu carácter universalista que garanta 
a dotação com os recursos financeiros 
humanos e físicos necessários e a 
eficiente utilização dos mesmos; pelo 

fim da promiscuidade com os interesses 
privados; pela rejeição da privatização 
de hospitais públicos, designadamente 
através da sua entrega às Misericórdias. 
Devemos continuar a lutar pela 
manutenção da ADSE dentro do sector 
público, como sistema complementar 
de saúde e como parte integrante do 
estatuto laboral dos trabalhadores da 
Administração Pública, melhorando a 
qualidade da sua oferta, tendo em conta, 
nomeadamente, o avanço da ciência 
e da tecnologia, e excluindo qualquer 
forma de privatização. 

Então deixemos pelo menos a 
quarentena da luta, recomeçando-a na 
“busca de um país liberto / de uma vida 
limpa / de um tempo justo”1 nas palavras 
de Sophia. 

1. Sophia de Mello Breyner Andresen,  
in “Geografia”

Observando a rapidez 
dos movimentos que 
se sucedem no cenário 
internacional, por vezes 
sinto inquietação pelo 
tempo que se precisa 
para os analisar, e pelos 
múltiplos elementos que 
incidem nos mesmos.  

P
enso que deve ser uma sensa-
ção bastante comum para nós 
que vivemos parte do século XX, 
século que, desde o fim da IIª 

Guerra Mundial, se caracterizava pela 
existência de um mundo bipolar com 
dois grandes blocos antagónicos, lide-
rados pela União Soviética e os Estados 
Unidos, cujos modelos se confrontavam 
no panorama internacional. Naquele 
momento, as alianças contavam com 
uma maior estabilidade e vinham a maior 
parte das vezes a ser determinadas por 
uma afinidade ideológica, ainda que 
não fora esse o critério exclusivo para 
a sua formação.

Após o fim da União Soviética iniciou- 
se uma nova etapa histórica denominada 
unipolarismo. Nele, o funcionamento 
do âmbito internacional passou a 
ser exclusivamente dependente das 
decisões dos EUA: a única potência 
com capacidade de acção ao nível global. 
Neste contexto, aqueles que confrontavam 
as decisões impostas pelo império ou 
mantinham uma resistência heróica 
ou eram eliminados. Globalização ou 
mundialização tornaram-se sinónimos de 

uma “modernidade” contra a considerada 
caduca e velha defesa do conceito de 
soberania; uma globalização que era, 
e continua a ser, instrumento do capital 
transnacional e na qual os Estados 
Unidos da América agiam e querem 
agir, ainda, como gendarme global. 
Este status-quo contou sempre com a 
submissão dos estados ocidentais e a 
inutilidade da Organização das Nações 
Unidas, incapaz de estabelecer normas 
básicas para as relações internacionais 
e para a resolução pacífica de conflitos.

Em toda essa etapa quem poderia, 
quer seja por importância política, eco-
nómica, quer, mesmo, por extensão 
territorial, ter vindo a deter, de alguma 
forma, a voracidade do imperialismo, 
a China e a Rússia, estavam imersas, 
basicamente, em questões de âmbito 
interno, sendo reduzida a sua partici-
pação na política internacional.

Contudo, a situação tem vindo a 
mudar nas últimas duas décadas, com 
tentativas de consolidar alianças que 
venham estabelecer contrapesos globais. 
Os BRICs, nesta fase, ganharam relevo,  
a par do novo papel da China que, ainda 
que alguns não tenham reparado, deixou 
de ser aquele fabricante de imitações de 
produtos ocidentais, baratos e de pouca 
qualidade. A China aposta fortemente em 
irromper no novo cenário internacional, 
tal como se comprova  nos passos 
dados para a, já posta em andamento, 
Nova Rota da Seda com distintos 
corredores terrestres e marítimos, 
tendo estabelecido diversas alianças 
e acordos comerciais com estados e 

Professores aposentados:  
a luta de quarentena?

 Isabel Lemos (Coordenadora do Departamento de Professores Aposentados do SPRC)

Um tempo cada vez mais complexo 
nas relações internacionais

com governos de tendências político-
ideológicas diversas, incluindo por vezes, 
antagónicas.

A crise sanitária e económica 
provocada pela COVID-19 abre grandes 
interrogações no âmbito internacional, 
tendo ainda de se ficar à espera da 
evolução nos próximos meses, a qual 
será determinante nos passos a dar, 
mesmo constatando que os ritmos vão 
ser acelerados.

Para começar, a explosão social nos 
Estados Unidos tem já consequências 
na feroz campanha que o Departamento 
de Estado elaborou em meados de 
Março para apontar para o inimigo 
externo chinês. E, apesar de Trump 
ter jogado essa carta, tão próximo dos 
processos eleitorais, vai ter de dedicar 
muitos esforços aos problemas internos 
agravados pela gestão da pandemia e 
pelo ressurgimento de uma luta anti-
racista estreitamente ligada à questão 
de classe.

Também a China precisa de fazer 
movimentos. Os objectivos de cresci-
mento para 2020 não são possíveis e, 
pela primeira vez em 40 anos, deu-se 
uma contracção do PIB; apesar de estar 
em melhores condições do que ocidente 
para uma recuperação, as mudanças e 
ajustes internos vão ser necessários, 
estudando a viabilidade dos acordos 
com outros estados, estreitando ainda 
mais as relações com a Rússia e não 
deixando de estar atenta ao uso que 
se faz de Hong Kong para atacar a sua 
imagem.  
* Colaborador do RCI para as questões Internacionais

Há descobertas fabulosas pelo novo conhecimento para a 
humanidade, pelos avanços no tratamento de doenças, pela 

salvaguarda do planeta, pelo bem estar de mulheres e homens. 
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 Duarte Correa (CIG–Ensino, Galiza)*
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ENSINO PRIVADO

F
oi espantosa a agilidade de 
instituições que têm enorme 
dificuldade em ler e aplicar os CCT 
(e que, quando interpeladas pelo 

SPRC sobre o facto dos trabalhadores 
não estarem posicionados na carreira de 
acordo com os anos de serviço, alegam 
o desconhecimento ou a falta de apoio 
da CNIS, que não responde às dúvidas), 
foi espantosa, dizíamos, a sua rapidez 
em aplicar de imediato a emergência, 
sem qualquer plano de contingência, 
mas destacando para os lares e centros 
de abrigo e apoio, delas dependentes, 
sem qualquer respeito pelo respectivo 
conteúdo funcional, as educadoras que, 
em virtude do confinamento obrigatório, 
tinham ficado sem alunos. 

Se é verdade que, acreditamos, em 
muitas instituições isto não aconteceu 
(mas também conhecemos apenas o 
que nos é reportado), passando muitas 
educadoras quer de creche quer de pré-
escola a regime de teletrabalho, o facto 
é que, em muitas delas, este regime, 
apesar de imposto pela lei sempre que 
a sua aplicabilidade fosse comprovada 
(e foi-o), lhes foi negada, e, apesar 
do confronto com a entidade patronal 

 Vítor Juvenal (Coordenador Regional do Ensino Privado)

Os atropelos aos direitos no ensino 
privado em tempos de COVID19

educadoras, nalguns casos logo a partir 
do dia 16 de Março, data da publicação 
do despacho que possibilitava a medida, 
mesmo que muitas delas apenas disso 
tivessem conhecimento com o recibo 
de vencimento a 1 de Abril, o dinheiro 
fica em caixa.

Um corrupio de ilegalidades e 
irregularidades, parece que, por vezes, 
tomadas de improviso em função da 
resistência das educadoras, que a 
Fenprof e o SPRC foram denunciando.

No Ensino Artístico Especializado 
houve queixas, depois não confirmadas, 
de imposição de layoff, com distribuição 
de teletrabalho apenas a alguns 
docentes. 

Aparentemente, no Ensino Profis-
sional e no restante Particular e Coo-
perativo não houve grandes desacatos, 
mas, para todos, já basta a ausência de 
uma contratação colectiva justa ou da 
carreira só para alguns, com o patrocínio 
de uns outros que se dizem defensores 
dos professores. Não vemos como.

Uma coisa parece certa neste tempo 
de incertezas. 

Percebeu-se finalmente de forma 
muito abrangente, e no quadro da 
educação entregue aos privados, 

a preferência pela designação de 
“colaboradores”: os trabalhadores não 
como tal, a desempenharem as suas 
tarefas, nas como um activo ao serviço 
do financiamento da entidade patronal. 

Nada de muito estranho afinal, 
quando empresas ligadas à educação 
já o vêm a fazer sem necessidade de 
pandemias. 

É o caso da GPS que, no Instituto 
D. João V, no Louriçal, tem os 
professores em layoff desde 
1 de Setembro de 2019, pela 
segunda vez num espaço de três 
anos, para continuar a distribuir 
dividendos chorudos entre os 
sócios e a acumular interesses 
no ensino  profissional, com a 
última escola (se a informação 
não estiver já desactualizada), a 
Escola Profissional Vasconcelos 
Lebre, a ser adquirida por cerca 
de meio milhão de euros no 
passado dia 23 de Maio à C. 
M. da Mealhada, sem que o 
seu corpo docente tivesse sido 
tido nem achado no negócio.

As crises, efectivamente, 
são sempre só para alguns. 

Percebeu-se finalmente de forma muito abrangente, e no 
quadro da educação entregue aos privados, a preferência 
pela designação de “colaboradores”.

“Estamos em estado de emergência? Quem manda aqui sou eu!” - ouvido mais do que 
uma vez e em mais do que uma instituição, esta foi a porta aberta pela declaração do 
Estado de Emergência no país, num universo onde o medo é senhor e, não raramente, 
encontramos educadores/as a receber em média 250,00€ a menos do que o RMMG 
que as tabelas das Convenções Colectivas para o sector impõem – falamos aqui, e 
em particular, do sector social, o mais flagelado nesta crise.

(quando não tiveram a opção do apoio 
à família) viram-se empurradas para a 
escolha entre a prestação de serviços 
de auxiliar permanente - animação, 
assistência aos idosos, limpezas ou 
fazer as camas -, ou gozo de férias 
antecipado (situação infelizmente 
prevista no despacho governamental, 
mas de imediato reposta, graças à 
intervenção da CGTP, que chamou a 
atenção para a ilegalidade).

Com muita gente a pedir conselho 
e apoio sindical e a levantar obstáculos 
ao “quero, posso e mando” instituído, as 
entidades patronais, a que nos referimos 
foram empurradas para a única saída 
rentável da crise, tanto mais que o 
governo já havia prometido cobrir as 
perdas, precisamente para evitar o 
despedimento de pessoal equiparado 
a essencial desde a primeira hora.  

Começava assim a escolha entre 
funções de auxiliar permanente, 

desde o início impostas às auxiliares 
de educação, ou o regime de layoff 
simplificado com suspensão de contrato, 
e com as advertências do presidente 
da CNIS, o P.e Lino Maia, a caírem em 
saco roto. Ou talvez nem tanto...

No espaço de uma semana, 
muitas das instituições, iriam chamar 
educadoras ao regime de redução 
temporal do horário de trabalho, com 
o retorno do teletrabalho que tinha 
sido abolido.

É verdade que a resistência 
foi enorme nalgumas instituições, 
Misericórdias ou IPSS, mas o layoff 
foi solução recorrente, mesmo que, a 
partir de 1 de Maio, com direito a férias 
repartidas, para garantir o Verão.

Com a Segurança Social a pagar 
70% dos 2/3 do vencimento das 
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ACTUALIDADE

C
om a adaptação às novas 
plataformas de ensino a distância, 
muitos docentes viram aumentar 
significativamente a carga horária 

em termos de serviço docente sem que 
daí resultasse um aumento da qualidade 
de ensino. Por seu turno, o MCTES 
remeteu-se ao silêncio, apenas quebrado 
pontualmente para emitir uma ou outra 
orientação generalista ou apresentar 
a Iniciativa «Skills 4 pós-Covid – 
Competências para o futuro», deixando 
as instituições de ensino superior, sempre 
muito “criativas” no que diz respeito 
à manutenção da precariedade e 
degradação das condições de trabalho, 
com total autonomia.

Num contexto de preparação do 

próximo ano letivo e a pretexto da 
manutenção de alguns focos pandémicos 
ou mesmo uma 2ª ou 3ª vaga, reitores e 
presidentes dos politécnicos preparam-se 
para continuar a exigir que os docentes 
continuem em sobretrabalho. Os órgãos 
de gestão, maximizando um RJIES 
que centraliza a decisão, define uma 
clara linha de comando de tipo militar 
e desvaloriza a discussão coletiva na 
academia, vão fazendo sair orientações 
no sentido de consolidar o b-learning 
como o novo paradigma do ensino 
superior. Refira-se, contudo, que neste 
“novo mundo maravilhoso”, num misto de 
ensino presencial e à distância, a aposta 
é neste último como se verifica pela 
análise da recomendação - “priorização 

do ensino presencial na lecionação 
das aulas com forte componente 
experimental” - abrindo-se assim a porta 
para que o ensino não laboratorial e a 
avaliação sejam, predominantemente, à 
distância. É este o modelo que o MCTES 
pretende incentivar? 

A substituição de docentes de carreira 
por monitores, o aumento de docentes 
precários, a “promiscuidade” entre 
horário de trabalho e de descanso, a 
invasão do espaço familiar pelo laboral 
e a desregulação das relações laborais 
têm aqui a sua oportunidade de ouro 
embora com um preço elevado: perda 
significativa de qualidade do ensino 
superior. A pandemia da COVID-19 
não pode ser desculpa para banalizar 

 António J. Fernandes Matos (Direção do SPRC/Ensino Superior e Investigação)

a desregulação do horário dos docentes 
do ensino superior, nem para aumentar 
situações de precariedade. A realização 
de todas as funções dos docentes, nas 
vertentes de ensino, investigação, gestão 
e extensão têm de caber em 35 horas 
semanais.

No país, a Universidade Aberta (UAb) 
tem todo o seu processo pedagógico 
assente no paradigma de ensino à 
distância, incluindo naturalmente a 
avaliação. O MCTES, em 2019, publicou 
o Regime Jurídico do Ensino Superior 
ministrado à Distância (DL nº 133/2020 
de 3 de setembro) segundo o qual “as 
unidades curriculares ministradas à 
distância correspondam a mais de 75% 
do total de créditos”. No mesmo diploma 
compromete-se a celebrar e financiar um 
contrato de desenvolvimento institucional 
com a UAb, para, em consórcio com 
outras instituições de ensino superior, 
desenvolver o ensino à distância 
“creditado” pela A3ES. É este o futuro 
do ensino superior em Portugal que o 
MCTES quer implementar, isto é um 

Ensino à distância no ensino superior: 
tendência para institucionalizar

Desde meados de março, e com vista à contenção 
da COVID-19, as aulas no Ensino Superior têm 
decorrido “a distância”. Contudo, apesar da 
apregoada “facilidade” com que alunos e docentes 
se adaptaram, ficaram a descoberto as dificuldades 
materiais de muitos estudantes e as fragilidades da 
aprendizagem e avaliação neste contexto.

ensino distante dos alunos e mediado 
por plataformas eletrónicas?

 O ensino superior, excetuando 
o caso da UAb direcionado para um 
segmento muito específico, assenta 
no paradigma do ensino presencial 
que permitiu, após 1974, um avanço 
significativo nas taxas de escolaridade, a 
que correspondeu também uma melhoria 
assinalável do nível de qualificação da 
população portuguesa e um nível de 
excelência na investigação reconhecido 
internacionalmente. A rede nacional 
de instituições de ensino superior 
consolidou-se, constituindo um elemento 
fulcral do desenvolvimento económico 
e social, e contribuiu para um país 
territorialmente mais equilibrado. A 
intenção de institucionalizar o ensino 
à distância, mesmo que isento da atual 
má prática em tempos de emergência 
e por conseguinte de fraca qualidade, 
é um retrocesso com custos enormes 
não só ao nível da formação, mas 
também ao da investigação: um corpo 
docente fragilizado pela precariedade 

e subfinanciado não está em boas 
condições de produzir e disseminar o 
conhecimento.

O ensino superior conferente de 
graus académicos, em articulação com 
a investigação, é e será por natureza 
presencial. Institucionalizar o ensino à 
distância como o novo paradigma de 
ensino superior é sinónimo de: 

• Diminuição da qualidade de ensino 
e do nível de formação dos alunos;

• Retroceder na excelência da 
investigação;

• Desvalorizar a profissão e o trabalho 
dos docentes;

• Precarizar e desregulamentar o 
trabalho.

Os docentes não se deixam enganar 
e repudiam a tentativa de, a coberto 
da pandemia COVID-19, se pretender 
institucionalizar o ensino à distância. 
Bem pelo contrário, os docentes 
exigem a revisão do RJIES retomando 
a democracia académica na eleição 
dos órgãos de gestão e definição 
dos objetivos estratégicos do sector/
instituições, bem como o financiamento 
adequado ao desenvolvimento do 
sistema de ensino superior e investigação 
invertendo o subfinanciamento crónico 
deste sistema. 

Os docentes exigem respeito e as 
condições de trabalho necessárias para 
que possam continuar a cumprir com 
qualidade as quatro dimensões da sua 
profissão – docência, investigação, 
gestão e extensão universitária - 
sem verem os seus direitos laborais, 
que incluem o direito ao descanso, 
constantemente subvertidos. Respeitar 
os docentes é respeitar os estudantes 
e as famílias.

O SPRC continuará a defender o 
ensino superior presencial, enquanto 
paradigma de referência, e o reforço 
das instituições públicas, o que passa, 
necessária e incontornavelmente, pela 
valorização do ensino superior e pelo 
fortalecimento da respetiva carreira, 
pelo combate efetivo à precariedade e 
pelo reforço do financiamento corrente 
e de investimento. 
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Os docentes não se deixam 
enganar e repudiam a tentativa 
de, a coberto da pandemia 
COVID-19, se pretender 
institucionalizar o ensino à 
distância.
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INVESTIGAÇÃO E CIÊNCIA CENTRO DE FORMAÇÃO
 Isaura Madeira (Directora do Centro de Formação do SPRC)

O SPRC tem na composição 
dos seus estatutos “ fomentar 
iniciativas com vista à formação 
sindical, social, cultural e 

profissional dos seus associados” o 
que prova a importância que sempre 
foi dada à formação de professores, 
como forma de valorizar efetivamente 
o exercício da atividade docente, não 
só como uma obrigação a cumprir para 
progredir na carreira, nem tão pouco como 
uma simples atualização ou complemento 
da formação inicial, mas ao mesmo tempo, 
esta tem de ser entendida como um 
direito dos docentes, possibilitando a 
atualização cultural, pedagógica, científica 
e tecnológica, e o acompanhamento 
do ritmo e da evolução da sociedade, 
permitindo uma identificação profissional 
e uma maior afirmação da dignidade e 
do valor da carreira docente.

A formação contínua realizada 
pelo SPRC, através do seu Centro 
de formação, tem sido uma fonte de 
atualização e de inovação profissional 
dos sócios do SPRC e dos professores 
em geral. O ME deixou de exercer o seu 
dever como entidade empregadora que 
deverá proporcionar gratuitamente aos 
seus trabalhadores a formação adequada 
ao desempenho da sua profissão e, 
primeiro impossibilitando os centros de 
formação dos sindicatos de concorrer a 
financiamento, e depois, retirando todo 
o financiamento à formação contínua, o 
Centro de Formação do SPRC passou a 
facultar a formação exclusivamente aos 

seus sócios e desde 2012 
todos os anos tem realizado 
o seu plano de formação.

Poderia ter sido outra a 
opção, e seguir o caminho 
que outros seguiram de 
transformar a formação 
contínua num negócio 
rentável e daí retirar 
dividendos, mas como o 
SPRC tem por princípio 
que a formação contínua 
deverá ser gratuita e 
da responsabilidade da 
entidade empregadora, 
entendeu que deveria 
atender exclusivamente às 
necessidades dos seus associados. Para 
que tal fosse possível, o SPRC contou 
com o esforço e militância de formadores, 
dirigentes e não só, que gratuitamente 
realizaram a formação.

A pandemia Covid19 obrigou a 
ajustes no atual plano de formação, 
em meados de março foram suspensas 
as ações de formação seguindo as 
orientações da DGS, de seguida, e 
com a colaboração dos formadores, 
adaptámos as ações de formação 
presenciais em ensino à distância através 
de plataformas, algumas ações foram 
anuladas e passarão para o plano de 
formação do próximo ano e algumas 
irão ser retomadas em breve.

O Centro de formação do SPRC 
continuará a proporcionar aos seus 
associados uma formação de qualidade, 
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REGALIAS AOS SÓCIOS / NOVOS PROTOCOLOS

Centro de Formação: Resposta  
às necessidades dos professores

 Nuno Peixinho (Universidade de Coimbra | Investigador)

A caricatura do cientista 
como um asceta do 
conhecimento, a quem lhe 
é gentilmente concedido 
o privilégio de divertir-se 
fazendo ciência e de ficar 
sempre estudante, foi e 
será sempre útil a quem 
não o quer reconhecer 
como um trabalhador. 

O Sistema Científico e Tecnológico 
Nacional (SCTN) foi há mais 
de 20 anos, e pela mão de 
Mariano Gajo, alicerçado 

na precarização dos trabalhadores 
científicos e baseado em bolsas de 
investigação — ou de designação 
afim —, que não conferem qualquer 
vínculo jurídico-laboral, e que privaram, 
e continuam a privar, toda uma geração 
da mais elementar proteção social. 

O Estímulo ao Emprego Científico 
(Decreto-Lei 57/2016, Lei 57/2017), 
apresentado pela anterior legislatura 
como um mecanismo de combate à 
precariedade no SCTN, permitiu a 
substituição de muitas bolsas para 
doutorados por contratos de trabalho, 
embora não com vencimento equiparado 
às carreiras mas sim equiparada às 
antigas bolsas. Porém, não só as 
bolsas para doutorados continuam a 
existir, agora disfarçadas de diplomas 
“pela realização de programas de pós-
doutoramento” (Decreto-Lei 65/2018), 
como a precariedade mantém-se e a 
integração nas carreiras continua a ser 
uma miragem, inscrita na própria lei:“a 
instituição, em função do seu interesse 
estratégico, procede à abertura de 
procedimento concursal para categoria 
da carreira de investigação científica 
ou da carreira de docente do ensino 
superior, de acordo com as funções 
desempenhadas pelo contratado 
doutorado, até seis meses antes do 
termo do prazo de seis anos referido”. 
Lei esta que contou com toda a 
obstaculização de um CRUP que a 
respeito dos investigadores requerentes 

Investigação em decadência: 
responsabilidades e consequências 

do PREVPAP — cuja integração nas 
carreiras sistematicamente boicotou 
com a conivência da Governo — 
firmou: “a missão das universidades 
pressupõe uma rotação elevada dos 
seus investigadores e bolseiros, o que 
exige uma formação especializada 
dependente de durações temporais 
elevadas, que não deverá ser 
confundida com necessidades 
permanentes”. 

Traída toda uma geração que elevou 
a produtividade científica e tecnológica 
do nosso país para os níveis de que hoje 
o país se vangloria, seguindo o velho 
princípio “é preciso que alguma coisa 
mude para que tudo fique na mesma”, 
a tutela e as instituições preparam-

mas torna-se imprescindível que o ME 
assuma as suas responsabilidades 
no âmbito da formação contínua pelo 
que deveremos continuar a exigir uma 
formação de qualidade, com condições 
de financiamento e de realização 
adequadas, por forma a responder às 
necessidades de todos os docentes, 
das escolas e do sistema educativo. 

A formação contínua realizada 
pelo SPRC, através do seu Centro 
de formação, tem sido uma fonte 
de atualização e de inovação 
profissional dos sócios do SPRC e 
dos professores em geral. 

se para devorar a geração seguinte. 
Combater esse novo ingurgitar, não 
é só imperioso em nome da justiça 
no trabalho, é imperioso em nome do 
desenvolvimentos de um  SCTN que 
definhará sem quadros e sem projetos 
de longo prazo, logo, sem futuro. 

não só as bolsas para doutorados 
continuam a existir, agora 
disfarçadas de diplomas “pela 
realização de programas de 
pós-doutoramento” (Decreto-Lei 
65/2018), como a precariedade 
mantém-se e a integração nas 
carreiras continua a ser uma 
miragem
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Até 31 de Julho de 2020, todas as novas adesões ao Seguro  
de Saúde do SPRC beneficiarão da isenção de períodos  

de carência (excepção, apenas, para a cobertura de Parto),  
bem como de um Kit de Primeiros Socorros.

Oferta Adicional da cobertura de Acidentes Pessoais (10.000€)

800 202 675
(dias úteis das 10h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00)

O SEGURO DE SAÚDE  
DO SPRC TEM EXCELENTES 

NOVIDADES PARA SI
O Sindicato dos Professores da Região Centro disponibiliza a 
todos os seus Associados e respectivos Agregados Familiares 

um Seguro de Saúde que protege a sua saúde e a da sua família.

CAMPANHA ESPECIAL DE ADESÃO | sabseg.com/sprc

SABSEG - CORRETOR DE SEGUROS S.A. Av. Almirante Gago Coutinho, 164 - 1700-033 Lisboa | tel. +351 217 513 300 | fax. +351 217 513 350 www.sabseg.com | Capital Social 255.000,00 Euros | Nif 
500 906 181 | Mediador de seguros inscrito em 21/11/79, no registo do ASF – Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões com a categoria de Corretor de Seguros, sob o nº 607122741/3, 
com autorização para os ramos Vida e Não Vida, verificável em www.asf.com.pt | Membro APROSE com o nº 0168 verificável em www.aprose.pt. As coberturas estão sujeitas a condições precisas não 
constantes deste documento. Nãodispensa a consulta da informaçã opré-contratual e contratual legalmente exigida. A proposta de subscrição do seguro e as respetivas condições de adesão poderão 
ser obtidas junto da SABSEG. A SABSEG não assume a cobertura de riscos. Sem prejuízo da possibilidade de recurso aos tribunais judiciais ou aos organismos de resolução extrajudicial de litígios, 
já existentes (Centro de Informação e Provedoria de Seguros – CIMPAS) ou que para o feito venham a ser criados, as reclamações dos tomadores de seguros e outras partes interessadas devem ser 
apresentadas junto da ASF, diretamente ou através do Livro de Reclamações disponível nos nossos estabelecimentos.

OFERTA DE KIT

PRIMEIROS SOCORROS
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