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NOTA INFORMATIVA 

 

A CONFAP, ciente de que o país e o mundo atravessam um grave momento de saúde pública, e 
das suas implicações sociais e económicas, tem noção das consequências catastróficas que 
adviriam se o país tivesse de paralisar de novo. Temos bem presente que a queda do PIB na 
última recessão se situou pelos 4% e que, neste momento, a previsão é já superior a 10%.  

Atenta ao processo de preparação do próximo ano letivo, a CONFAP, depois da reunião dos 
Órgãos Sociais do dia 11 de julho de 2020, reitera as preocupações que em devido tempo 
manifestou sobre as condições de segurança nas escolas e a qualidade das aprendizagens. Todas 
as escolas deverão ter garantidas, para o seu funcionamento no próximo ano letivo, depois de 
ouvidas as autoridades de saúde, as necessárias medidas de segurança.  

Considerando, 

1.    Que o documento “ORIENTAÇÕES ANO LETIVO 2020/2021” da autoria da DGEstE, da 
DGE e da DGS, refere na sua alínea c) do número 4, do capítulo 4, “Sempre que possível, 
deve garantir-se um distanciamento físico entre os alunos e alunos/docentes de, pelo 
menos, 1 metro, sem comprometer o normal funcionamento das atividades letivas”; 
2.       Que os Diretores de escolas afirmam que o ME, na reunião de 10 de julho de 2020, 
disse que o DL 10-A de 2018, é para cumprir, deixando bem claro que as turmas não 
podem ser desdobradas; 
3.      Que o decreto lei em causa prevê que o número de alunos/turma é de 26 no 1º 
ciclo, de 24 a 28 nos 5º e 7º anos de escolaridade, e de 26 a 30 nos 6.º, 8.º e 9.º anos de 
escolaridade; 
4.       Que as salas de aula, sem distanciamento social, têm capacidade para 26 a 30 
alunos e cumprindo o distanciamento de 1 metro, essa capacidade será 
significativamente inferior;  
5.      Que os Diretores dizem que o ME não autoriza a redução curricular. 

A CONFAP, uma vez mais, alerta para a necessidade: 

i) de haver uma comunicação clara e coerente e que sejam devidamente 
esclarecidas as condições de segurança exigidas pelas autoridades de saúde. De 
acordo com as notícias na comunicação social, a Dr.ª Graça Freitas refere: “Um 
metro é a distância mínima e somam-se outros métodos barreira como as 
máscaras, a disposição das carteiras nas salas"; 

ii) de o ME diligenciar para que essas condições possam ser cumpridas pelas 
escolas sem qualquer equívoco; 

iii) de os diretores de escolas apresentarem os correspondentes planos de 
organização escolar com primado da segurança. 

 

Todos desejamos que as atividades letivas e não letivas possam realizar-se em regime 
presencial. Contudo, é imperioso que sejam garantidas as condições de segurança de 
funcionamento das escolas. Para isso, em reunião com o ME, a CONFAP apresentou várias 
sugestões de organização do ano letivo.  
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Temos consciência da complexidade deste trabalho e da necessidade de envolver as 
comunidades: escolas, famílias e autarquias, para que se encontrem os espaços, os horários e a 
organização adequados.  

Por outro lado, temos a noção de que há uma forte probabilidade de não ser possível o ensino 
presencial para todos, ou ter um sistema misto. Também para estas possibilidades 
apresentamos sugestões que, em parte, foram acompanhadas no documento “Orientações para 
a organização do ano letivo 2020/2021”. 

Preocupa-nos ainda que para a prevista possibilidade de reorganização dos horários escolares 
em turnos de meio dia, não esteja acautelado o acompanhamento das crianças, pois as 
famílias estão em horário laboral completo, situação de que demos nota ao ME. Esta solução 
acaba por “empurrar”, uma vez mais, o problema para as famílias. Propusemos que o 
planeamento do próximo ano letivo fosse feito em rede com as comunidades locais. 
Infelizmente, esta sugestão não foi acolhida. 

A CONFAP não deixará de pugnar pela qualidade pedagógica, de preferência em regime 
presencial, mas com o que se espera da evolução da situação, o mais previsível é a necessidade 
de termos o ensino misto, com priorização para os mais novos. 

Em qualquer caso, com a garantia do cumprimento das condições de segurança para todos, sob 
pena de, após o início do ano letivo, termos um descontrolo dos acontecimentos com a 
necessidade de confinamento profilático. 

Síntese das sugestões: 

1. Informação precisa e concreta da DGS e do ME 
2. Planeamento em conjunto com as AP/Federações e autarquias 
3. Elaboração, pelas escolas, dos seus planos de organização e execução, considerando os 

espaços comuns  
4. Cumprimento das condições físicas de segurança 
5. Prioridade de presença dos alunos mais novos, dos alunos de risco e da educação 

especial. Se não puderem estar todos os alunos, os dos ensinos secundários e do 3º ciclo 
já terão capacidade para realizarem parte do trabalho com autonomia, devidamente 
orientados pelos professores. 

6. Garantia de apoio às famílias para que os filhos não fiquem abandonados quando saem, 
ou antes de entrarem, na escola, se a única solução possível passar pelos horários 
duplos. 

7. Revisão do sistema de avaliação 
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