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Sindicato Nacional dos Professores Licenciados
pelos Politécnicos e Universidades

Parecer do SPLIU sobre as linhas orientadoras do ME para a
organização do próximo ano letivo (2020-2021)

e calendário escolar

As linhas orientadoras do ME para a organização do ano letivo de 2020/2021, e
o respetivo calendário escolar, cuja divulgação ocorreu no dia 3 de julho,
mereceram a análise circunstanciada do SPLIU, pronunciando-se esta
associação sindical independente, sobre os assuntos em apreço, nos seguintes
termos:

- Lamenta-se que o Ministério da Educação não tenha tido a iniciativa de
submeter os documentos em apreço à consideração prévia dos sindicatos,
para a emissão de parecer sobre uma matéria tão importante para os
professores que representam;

- A gestão mais flexível dos horários, dos espaços escolares e dos créditos
horários, apesar de conferir maior autonomia para as escolas adaptarem as
suas estratégias às necessidades próprias, implicará a delegação da
responsabilidade por parte do ME para os agrupamentos de escolas e escolas
não agrupadas, numa conjuntura educativa excecional e difícil, pejada de
incertezas;

- A redução de pausas letivas e a extensão do calendário escolar,
designadamente, para o ensino pré-escolar, e para o 1º e 2º ciclo do ensino
básico, não parece ao SPLIU que se traduza em qualquer benefício efetivo
para a quantidade e qualidade das aprendizagens, correndo-se o enorme risco
de tal fator provocar fadiga, saturação, desgaste, e até exaustão, para alunos e
docentes, a maioria destes últimos com mais de 55 anos de idade (!);

- A verba de 125 milhões de euros anunciada para reforço na contratação de
professores, de assistentes operacionais, espera-se que seja efetiva e que
corresponda, de facto, ao recrutamento dos recursos humanos necessários ao
funcionamento dos estabelecimentos de ensino com proteção e a máxima
segurança face ao risco permanente do contágio pelo COVID-19;

- Surpreendem algumas mudanças em relação a opções e estratégias
conjunturais do ME em tempos de instabilidade e incerteza. No final do ano
letivo de 2019/2020 a opção do Governo foi pelo ensino presencial para os
alunos mais velhos do ensino secundário. Agora, é referido que o grupo
privilegiado para que tenham aulas presenciais são os alunos do 1º e 2º ciclos,
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menos autónomos e independentes, não sendo obrigatório que a maioria tenha
de utilizar máscaras!... Todavia, a maioria dos docentes destes níveis de
ensino, têm mais de 55 anos de idade, logo integram o grupo de risco, o que
nos parece desadequado às circunstâncias sócio profissionais;

- A redução dos alunos por turma é uma necessidade imperiosa de saúde
pública, continuando o SPLIU a defender que as turmas deverão ter entre 10 a
14 alunos, dependendo da capacidade das salas, devendo a distância entre os
mesmos manter-se em 1,5 metros e não o 1 metro tal como agora é defendido
pelo ME, sem qualquer fundamentação científica para o aligeiramento de tal
prorrogativa de segurança.

- (...)

Há muitos outros aspetos nos documentos em apreço, passíveis de abordagem
crítica por parte deste Sindicato, nomeadamente, em relação às diferentes
modalidades de ensino consoante a conjuntura pandémica em cada Município.

O SPLIU estará particularmente atento às decisões e medidas a implementar
pelo ME no ano letivo de 2020/2021 e respetivas consequências, reservando-
se o direito de tomar as posições que defendam os docentes que representa.

Lisboa, 6 de julho de 2020

A Direção Nacional


