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DOCÊNCIA - ENVELHECIMENTO

preparação do próximo ano escolar

A FEPECI / SINAPE considera que na preparação do próximo ano escolar,
dever-se-á manter o calendário normativo de abertura do ano, assim como, o
calendário programado para os diferentes ciclos.

A escola deve ser de cariz, essencialmente, presencial, universal e com total
equidade social e territorial. 

O ensino, as disciplinas e os currículos têm que ser universais.

O espaço escolar deve ser um espaço seguro para toda a comunidade escolar

– os profissionais de educação e os alunos.

Contudo,  e  atendendo  às  observações  de  reabertura  das  escolas  a  nível
internacional,  deveremos  estar  atentos  aos  atuais  procedimentos,  face  à
pandemia.

Assim, consideramos que:

1 . o ensino deve ser, essencialmente, presencial. 

2 . abertura do ano letivo deve ocorrer Setembro. 

3.  turmas  de  acordo  com  as  condições  físicas  das  salas  de  aulas  e
respeitando o distanciamento – norma 14 alunos /sala.

4. horários desencontrados nos diferentes pavilhões ou pisos.

5. intervalos desencontrados.

6.



preparação do próximo ano escolar

6. controlo sanitário à entrada da escola e pavilhões.

7. cumprimento das normas de higienização.

8. contratação de assistentes operacionais, com alteração do rácio.

9. módulos iniciais de saúde pública e de normas de videoconferência.

10. cumprimento das normas de higienização 

Face  aos  pressupostos  elencados,  verificamos  a  impossibilidade  física
( salas ) e humana ( professores ) para cumprimento do distanciamento social,
pois seria necessário o dobro das salas e dos professores, o que não está
compaginado em verbas no orçamento retificativo.

Logo, como solução provisória, poder-se-á desdobrar as turmas em turnos –
diários ou semanais, o que implica uma nova forma de abordagem modular
dos  currículos  e  um  reforço  da  avaliação  continua,  utilizando-se
concomitantemente os meios tecnológicos ao dispor e a capacidade dos ATL.

Dever-se-á  repensar  as  componentes  letivas  e  não  letivas  dos  docentes,
atendendo à grande possibilidade de aplicação do b-learning.

Poder-se-á repensar o calendário dos períodos de interrupção letiva – natal,
pascoa e férias.

Todo a atividade escolar deverá ser acompanhada pelos Delegados Regionais
de Saúde Publica, que ao menor sinal de contaminação deverão tomar as
medidas apropriadas. 
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