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Reunião com o Ministério da Educação

Medidas excecionais de organização e funcionamento das escolas

O SPLIU reuniu no dia 11 de maio, pelas 11h30, por videoconferência com o
Ministério da Educação, para abordagem às alterações a introduzir ao Decreto-
Lei n.º 14-G/2020, de 13 de abril, designadamente, no que se refere às
medidas excecionais preconizadas pelo Governo, de organização e
funcionamento das escolas, no âmbito da pandemia da doença COVID – 19,
para a reabertura das escolas no dia 18 de maio, e consequente reativação das
aulas presenciais nos 11º e 12º anos, e dos 2º e 3º anos dos cursos de dupla
certificação.

Relativamente ao assunto em discussão, o SPLIU deixou explicitada a sua
posição nos seguintes termos:

- Realçou o excelente trabalho que os professores têm desenvolvido em todos
os níveis de ensino;

- Reafirmou o seu desacordo em relação ao reinício das aulas presenciais em
todas as valências e níveis de ensino, no presente ano letivo (2019/2020);

- Salientou a dificuldade de execução de todos os procedimentos e orientações,
em tão curto espaço de tempo por parte das escolas, o que poderá colocar em
causa a saúde de todos os intervenientes (alunos, professores, assistentes
operacionais...), e, consequentemente, da saúde pública;

- Evidenciou que a verificar-se o retorno às aulas, deveriam ser especificadas,
de forma inequívoca, mais algumas medidas de controlo que será imperioso
implementar, nomeadamente, a realização prévia de testes à COVID-19 a
todos os atores diretamente envolvidos na reabertura das escolas para a
realização de aulas presenciais, e ainda a medição sistemática da temperatura
corporal a toda a comunidade escolar;

- Referiu a necessidade de preparar a organização do próximo ano letivo com a
maior brevidade possível;

- Questionou se não haverá outras soluções no que se refere à realização dos
exames nacionais, de modo a não terem implicações negativas para os alunos,
a exemplo do que está previsto em outros países europeus;

- Frisou que qualquer substituição no serviço letivo e a adaptação do horário do
docente deverá ter sempre o acordo do próprio;
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- Mencionou que a ausência vs necessidade de qualquer docente,
designadamente, de um professor inserido no grupo de risco, deverá recorrer-
se sempre à contratação;

- Apelou à reflexão e ponderação do ME no que se refere ao reinício das aulas
presenciais.

À margem do assunto nuclear da reunião, a Secretária de Estado da Educação
informou que os procedimentos relativos à mobilidade por doença (novos
casos – 1ª vez) e mobilidade estatutária, serão levados a efeito a curto prazo, e
que as restantes fases dos concursos serão realizadas no timing previsto.

Lisboa, 11 de maio de 2020

A Direção Nacional


