Senhores
Secretários de Estado
Excelências

O SIPPEB- Sindicato dos Educadores e Professores do Ensino Básico- apresenta a
Vossas Exas o seu parecer relativamente ao calendário para o ano escolar de 2020-2021:


Em nosso entender, a abertura das aulas irá depender da situação verificada no País,
em termos da Pandemia.



Assim sendo, perante esta incerteza o ME terá de acautelar a lecionação aos alunos,
planificando três cenários possíveis: aulas presencias, aulas presenciais e a distância e
aulas a distância.



A rede de comunicações através das operadoras é uma necessidade impreterível,
mesmo nas aldeias mais recônditas.



Às crianças e jovens carenciados ser-lhes-ão facultados computadores por empréstimo
ou em outra modalidade.



As verbas destinadas a fornecer livros a alunos, cujo o agregado familiar não necessite
desta oferta (ver IRS dos pais), transitarão para a compra de computadores para os
discentes mais desfavorecidos.



A incerteza a que nos referimos atrás, em termos do evoluir ou involuir da Pandemia
leva-nos a concluir da necessidade de um plano A, de um plano B e de um plano C,
para aplicar consoante se apresente a Pandemia no País.



Partindo do pressuposto que as aulas poderão ter lugar, em regime presencial, o que
seria o mais recomendável, ter-se ía de reduzir o número de alunos por turma no 1º
ciclo e também nos outros ciclos para 15 alunos, com vista a manter o distanciamento
social.
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Urge recuperar as aprendizagens que se perderam devido à falta de recursos e à
ausência de literacia de alguns pais, para poder ajudar os filhos, etc.



Para evitar concentrações de alunos incluindo à hora de almoço deverá recuperar-se o
regime do horário duplo que existia, no 1º ciclo.



As coadjuvações em todos os anos do 1º ciclo, bem como nos restantes ciclos são um
recurso que terão também de ser utilizados para ajudar a obter bons resultados, que
todos nós professores e pais almejamos.



Outro aspeto que tem que ser tido em conta é a redução dos currículos.



Para que tudo se realize é necessário o recrutamento de mais professores, de
assistentes operacionais e de outros técnicos, etc.



Rastrear eventuais problemas psicológicos provocados pelo isolamento e pelas
dificuldades verificadas, por alguns alunos no ensino a distância.
A Comissão Diretiva
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