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DOCÊNCIA - ENVELHECIMENTO

O SINAPE sobre abertura de escolas : 

Falha-nos a informação concreta sobre o ciclo da doença. 

Com a informação existente e tendo em conta o nº de óbitos por milhão de habitantes,

somos do grupo de países europeus com maior incidência . 

Sabemos  que  basta  existir  um  cidadão  contaminado  para  que  rapidamente  se  criem

cadeias de contaminação. 

Logo,  a  abertura  das  escolas  está  condicionada  ao  parecer  da  DGS  e  Conselho

Nacional Saúde.

Os Docentes e Não Docentes estão disponíveis para cumprir as suas funções de acordo

com a decisão das autoridades de saúde.

Relembramos, que algumas escolas foram focos de disseminação do COVID, a ex: num

dado concelho havia 30 infetados 25 eram de uma escola central.

Sobre data e modo de reabertura das escolas : 

É prematuro indicar o dia de maio, contudo pode-se pensar que com uma análise mais

cuidada em poucos dias poder-se-á retomar as atividades. 

O que fazer ? que cenários ? 

Sobre os três primeiros ciclos de ensino – até 9º ano. 

Consideramos,  que dever-se-ia  atribuir  a  nota  de 2º  período,  e/ou  aferida,  caso exista

algum tempo de aulas no 3º período – mínimo 30 dias ) . 

Consideramos que todos os alunos poderão ter condições de transição de ano, mesmo

aqueles cuja avaliação seria de retenção, existem instrumentos legais de reforço efetivo e

obrigatório de aprendizagens no ano subsequente. 



No caso específico do ensino secundário 10 e 11º deveremos ter atenção a matéria não

lecionada atendendo a futuros exames de final de ciclo. 

Sobre  o 12º ano – ano de exame,  caso hajam aulas presenciais neste 3º  período as

mesmas deverão ser de reforço de aprendizagens. 

Em momento de exame, e caso as questões abordem temas não lecionados, deverá existir

uma declaração de matéria não dada, atendendo a uma impossibilidade de realização de

novos exames abordando somente o currículo dado. 

Devemos aproveitar  ao  máximo a janela  operacional  existente,  ou  seja,  Julho  mês de

exames ; Junho mês de preparação em sala de aula ou por via net, isto se as condições

gerais de saúde publica o permitirem.

Sobre o Ensino Profissional: 

Poder-se-á diminuir a componente geral para reforço da componente especifica. 

Reforça-se  a  componente  pratica,  que  pode  ser  dada  em  momento  de  estágio,  com

alargamento do tempo de estágio, se as condições permitirem. 

Pois os cursos profissionais nas áreas da saúde e sociais estarão comprometidos. 

Com as empresas fechadas não há estágios. 

Contudo, pode-se cumprir assim a carga horária total – gestão entre componentes.

Consideramos que a reiniciar o ano escolar, o mesmo deverá ser feito por ciclos e de

forma faseada. 

Visando-se verificar se estão reunidas as condições de saúde publica, baixa concentração

de indivíduos, confinamento social com menor numero de contactos. 

E de forma progressiva alargar aos demais ciclos de educação. 

Sobre o 12º ano,  atendendo ao nível  etário dos docentes, a existir  aulas presenciais,

deverão  ser  realizadas  visando  o  reforço  de  aprendizagens  para  exame,  com

desdobramento da turma – metade da turma numa semana presencial e a outra metade

em em trabalho em casa, indicado pelos docentes, na semana seguinte troca-se o grupo

de trabalho num sistema escola-casa-escola. 

Dever-se-á  reforçar as condições de higiene pessoal, do espaço escolar e limpeza

dos espaços com medidas preventivas reforçadas. 
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Os  colegas  assistentes  operacionais  deverão  ter  equipamento  e  produtos  de  limpeza

apropriados, com protocolos de higiene e limpeza bem definidos e temporizados. 

Salientamos que todas as  medidas a implementar deverão ser  bem explicadas aos

pais e encarregados de educação, assim como, a todos os profissionais de educação

evitando situações de entropia. 

A saber:  pais  que por  medo não permitam que  os alunos vão para o espaço escolar,

profissionais de educação que não sintam segurança no contacto social. 

Relembramos  que  no  presente  dia,  presidentes  de  câmaras  aclamam  por  reforço  do

controlo da pandemia nos seus concelhos. 

Salientamos que todas as medidas  a serem implementadas devem ser  universais e de

equidade social . 

###

SINAPE: CRIAMOS O FUTURO!

Direção Nacional
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