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Ensino à distância em tempos de pandemia

SPLIU exige respeito pelo trabalho dos professores

No dia 26 de abril surgiram notícias na comunicação social a darem conta que
a indisciplina de alunos e de pais desespera os professores, algo que não
surpreendeu o SPLIU, pois tem esta associação sindical independente
recebido, nas últimas semanas, alguns relatos confrangedores por parte dos
professores acerca do problema evidenciado nas reportagens jornalísticas.

Nestes tempos de exceção, por força dos efeitos diretos provocados pela
pandemia, houve a necessidade imperiosa de, em tempo recorde, reinventar
modelos alternativos de atuação em diversas áreas de atividade. Na área da
Educação, a implementação, em pouco tempo, do ensino à distância, implicou
ultrapassar muitas dificuldades e obstáculos, alicerçadas num enorme esforço
dos docentes em se readaptarem a um novo formato educativo.

Um número significativo de professores teve de aprender, de forma célere, a
utilizar alguns programas informáticos e ferramentas digitais de comunicação,
tendo muitos deles sido confrontados com a aquisição de equipamentos
informáticos adequados para o efeito, em muitos casos na ordem das centenas
de euros. Os professores tiveram também de se adaptar rapidamente a uma
nova fórmula de prática letiva, construindo modelos pedagógicos
multifacetados, com o objetivo primordial de fomentar um quadro fortemente
motivador e favorável às aprendizagens. Apesar das muitas dificuldades, não
tem este Sindicato qualquer registo de falta de vontade dos docentes em
contribuírem empenhadamente para a viabilidade e execução do modelo
encontrado. E, tal facto, tem sido reconhecido, por várias personalidades do
Governo, nomeadamente, pelo Primeiro Ministro.

Porém, nem tudo tem estado bem neste modelo de emergência educativa!...
Existe neste quadro atípico, ao contrário do julgamento de alguma opinião
pública, uma enorme sobrecarga de trabalho dos professores, com a prática de
horários diários quase ilimitados, de tarefas tão díspares, como seguir as aulas
na TV, a lecionação de aulas síncronas vs assíncronas, elaboração de
materiais pedagógicos e de avaliação formativa, elaboração de fichas de
trabalho e respetiva correção, responder a dezenas de e-mail's dos alunos com
dúvidas ou outras questões de natureza educativa, atendimento de
telefonemas de alunos e encarregados de educação, etc., etc.. E, se tudo isto
não consubstanciasse já um conjunto de tarefas profissionais extremamente
exigentes, registam-se atitudes e comportamentos subversivos por parte de
alguns alunos, num quadro de incumprimento e de indisciplina, assim como
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casos de inusitada interferência crítica de alguns pais e encarregados de
educação ao trabalho desenvolvido pelos professores.

O SPLIU gostaria de relembrar que se a sobrecarga de trabalho e os respetivos
horários, já era um problema antigo que urgia resolver no passado recente, a
situação agravou-se com o ensino à distância em tempos de pandemia. Os
horários dos professores no modelo em curso são de 35 horas semanais
(componente letiva, componente não letiva de estabelecimento e componente
não letiva de trabalho individual), e, por isso, considera este Sindicato que seria
adequado que fosse definido um horário referencial que balizasse o
desenvolvimento das suas tarefas profissionais no dia útil de trabalho. Têm
chegado a este Sindicato relatos absolutamente inauditos de alguns
comportamentos abusivos por parte de alguns alunos e pais. Alunos a
enviarem e-mail's, por exemplo, às 23 horas, exigindo resposta imediata do
professor, pais a telefonarem para os professores às horas das refeições, com
grande incidência à hora de jantar ou após esta, etc… Os professores também
têm vida própria, família, e filhos que também se encontram em casa e
necessitam do seu acompanhamento!...

O SPLIU exige absoluto respeito pelo trabalho dos professores nesta fase das
nossas vidas, muito difícil para TODOS, quer por parte de todos os atores
envolvidos neste processo educativo, como também, por algumas franjas da
sociedade, designadamente, daqueles que têm vindo a criticar, de forma
gratuita, o empenho e o desempenho dos docentes que se predispuseram a
alinhar na frente de batalha, nas aulas emitidas pela TV, dando o "corpo às
balas", com enorme coragem e dignidade.

Lisboa, 27 de abril de 2020

A Direção Nacional


