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COVID-19 (CORONAVÍRUS) 

COMUNICADO CONJUNTO ANDE E ANDAEP 

 

Na sequência da decisão governamental de proceder à suspensão das atividades com 

alunos nas escolas, no período compreendido entre 16 de março a 13 de abril, a 

Associação Nacional de Dirigentes Escolares e a Associação Nacional de Diretores de 

Agrupamentos e Escolas Públicas reuniram com o Ministro da Educação e os Secretário 

de Estado Adjunto da Educação e a Secretária de Estado da Educação. 

A reunião serviu para analisar a situação e definir as medidas a adotar pelas escolas e seus 

profissionais, para adotar procedimentos mais urgentes e imediatos e a operacionalização 

do comunicado da DGEstE às escolas nesta data. 

No final da reunião, a Associação Nacional de Dirigentes Escolares e a Associação 

Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas decidiram emitir este 

comunicado conjunto com as conclusões resultantes da reunião que agora se tornam 

públicas. 

1. As escolas e e todos os seus profissionais estão absolutamente comprometidos na 

adoção das medidas que permitam combater a propagação da pandemia da 

COVID-19, conter a desconfiança e o alarmismo e gerar confiança pública no 

trabalho que está a desenvolver-se, no momento, nas escolas em Portugal. 

2. Apesar da suspensão das atividades com os alunos nas escolas, torna-se 

necessário, para não defraudar as expetativas criadas com o trabalho que 

discentes e professores desenvolvem desde o início do ano letivo, realizar as 

avaliações do 2.º período. 

3. A excecionalidade do momento que vivemos, que poderá até afetar a nossa vida 

mais do que imaginávamos ou desejaríamos, impõe a criação de medidas, para 

promover o trabalho à distância, de suporte às escolas, aos professores e aos 

alunos. Reforço de estruturas e equipamentos, reforço de internet e a produção de 

tutoriais para professores e alunos. Tendo bem presente os diferentes patamares 

de desenvolvimento e os contextos específicos de cada escola. 

4. O serviço público de educação em Portugal demonstra, por estes dias, mais uma 

vez, o relevante papel de suporte social que muitos teimam em não lhe 

reconhecer. As ações mais imediatas que lhe são exigidas têm a ver com a 
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promoção da saúde pública e apoio social. E as escolas e os seus profissionais 

estão, como sempre, a cumprir esse papel com a elevada dedicação que colocam 

no processo de ensino e aprendizagem. 

5. Os portugueses podem confiar no trabalho que se realiza no momento e naquele 

que se está a projetar. Serão encontradas as adequadas respostas pedagógicas e 

administrativas para as questões que os novos dias vão colocar. 

6. A partir da próxima segunda-feira, as escolas, no quadro da sua autonomia, 

continuarão a prestar o seu serviço, adequando-o à ausência de alunos nos seus 

espaços e privilegiando os contactos não presenciais. 

A Associação Nacional de Dirigentes Escolares e a Associação Nacional de Diretores de 

Agrupamentos e Escolas Públicas entendem ainda fazer um apelo.  

Torna-se essencial, nestes dias de suspensão da normalidade nas escolas, o cumprimento 

das normas de segurança e de higiene. É fundamental que todos saibam o significado do 

isolamento que nos é pedido. A suspensão das atividades letivas não foi decretada para 

proporcionar momentos de ócio aos alunos. Com esta suspensão também se testa o seu 

comprometimento e responsabilidade com toda a população portuguesa. 

 

Porto, 13 de março de 2020. 

 

Manuel Pereira    Filinto Lima 

     ANDE      ANDAEP 

 

 


