
Exma Senhora e Senhor 

Secretários de Estado da Educação  

Excelências  

 

Parecer do SIPPEB- Sindicato dos Educadores e Professores do Ensino Básico- sobre a 

situação do País no que concerne ao surto epidemiológico do Covid 19 e o que fazer nas 

nossas Escolas para que os alunos tenham aproveitamento. 

 

A debelação do vírus está longe de ser uma realidade.  

 

Assim sendo, sugerimos o seguinte: 

 

Continuar com as escolas encerradas até haver o máximo de segurança, para os 

estabelecimentos de ensino poderem abrir. 

 

Fornecer ensino a distância para todos os discentes através da forma que o ME 

entender: Telescola, Universidade Aberta, nos seus pólos, instituição que lecionava 

várias licenciaturas e outros cursos.  

 

Como estava equipada para o ensino a distância, seria mais fácil e abrangente 

utilizar esse equipamento para a lecionação dos programas do 10º,11º e 12º anos, das 

matérias em falta, nesta altura.  

 

A telescola funcionou bem até ao 6º anos de escolaridade, na altura, 2º ano dos 

liceus, o que pode ser utilizada agora, sem pruridos, pelo facto de ter sido um meio de 

ensino ultrapassado, mas o que é preciso é resolver a situação.  

 

O ensino básico, isto é, até ao 9º ano de escolaridade, também pode ser ministrado a 

distância só nos conteúdos em falta, presentemente. Se todas as matérias não forem 

lecionadas, selecionar as basilares e que tenham mais a ver com os exames.  

 

Devido à pobreza que se verifica no País, muitos alunos não têm computador nem 

internet, mas seguramente têm televisão, para utilizar a telescola.  

 



Os computadores seriam fornecidos pelas câmaras e juntas de freguesia e ligação à 

internet pelo Estado.  

Há uns anos, havia os computadores magalhães que podem ser recuperados para o 

efeito, se estiverem funcionais.  

 

As Câmaras e Juntas de Freguesia poderiam lançar um apelo aos seus representados 

para doarem os computadores que não utilizam, se estiverem em  funcionamento.  

 

Quanto à debelação do vírus, devemos continuar com as medidas impostas pelo 

Governo e pela Direção – Geral de Saúde e apelar à população o rigor que deve ser 

dado à alimentação no aspeto de higienização e desinfeção dos produtos utilizados e 

procedimentos que não facilitem a propagação da epidemia.  

 

O rigor das medidas não pode ser facilitado, sob pena de não conseguirmos 

atingir o resultado que todos desejamos.  

 

Os exames não podem sobrepor-se ao valor da vida dos alunos, dos professores 

e restante pessoal, far-se-á o melhor que for possível, mas sempre em segurança, 

utilizando o ensino a distância.  

 

Atenção aos professores e educadores! 

 

Como a aposentação só se verifica, incrivelmente, perto dos 70 anos, muitos 

docentes são elementos de risco agravado. 

 

A Educação de Infância apresenta uma situação muitíssimo sensível dado que se 

lida com crianças de tenra idade, que podem não possuir a imunidade necessária. 

 

Assim sendo, o ensino a distância é o recomendado para salvar todos sem 

excepção.  

 

Os docentes das turmas acompanharão os seus alunos, esclarecendo dúvidas, 

fazendo alertas e obviamente completando os conhecimentos que forem necessários.  

 



No que concerne aos três pontos que o ME propôs, para os Sindicatos darem a 

sua opinião; a calendarização, a avaliação e a retoma das atividades letivas.  

 

Este Sindicato foi da opinião que a calendarização devia ser provisória e 

dependendo da situação verificada no País, ao nível da pandemia, bem assim, a retoma 

das atividades letivas.  

Quanto à avaliação, a do 2º período está cumprida.  

 

Para o 3º período proceder-se-á ao ensino a distância, de acordo com o que já foi 

dito atrás, e os alunos serão avaliados no sistema de avaliação contínua.  

 

Os alunos que tenham de ser sujeitos a exames, além da avaliação contínua, 

devem ser avaliados em prova oral, em vídeo conferência. 


