
 

Sobre a reabertura das escolas  

• Os trabalhadores docentes e não docentes das escolas, alunos e respetivas famílias 

estão expostos a riscos acrescidos, num contexto em que a incerteza ainda é muito 

elevada, de acordo com o presidente do Conselho das Escolas Médicas Portuguesas. 
• Existem dúvidas legítimas quanto à existência de recursos humanos e físicos que 

garantam com todo o rigor as medidas de segurança exigíveis. 
• A reabertura das escolas originou procedimentos distintos entre elas, decorrentes da 

disparidade de meios físicos e humanos. As soluções adotadas variaram de escola 

para escola, implicando em algumas a redução para metade da carga horária das aulas 

em regime presencial para os alunos. 
• O universo dos alunos dividiu-se em três grupos sujeitos a regimes distintos: o grupo 

dos alunos que assistem às aulas em regime presencial, o grupo dos alunos de risco 

com acompanhamento à distância e o grupo dos alunos que não frequentam as aulas 

em regime presencial por opção legítima dos encarregados de educação e a quem não 

é facultado pela tutela qualquer apoio. 
• O que consta dos dois pontos anteriores configura uma situação de clara desigualdade 

de oportunidades que agrava a situação anterior à reabertura. 
• Apesar de muitas dificuldades e constrangimentos, os alunos e respetivos professores 

adaptaram-se bem à realidade do ensino à distância, criando novas rotinas e hábitos 

de trabalho e conseguindo um clima de estabilidade e tranquilidade impensáveis no 

início do processo. 
• Uma mudança súbita e drástica num contexto tão difícil e de tantas incertezas vai 

gerar dúvidas, insegurança, ansiedade, obrigando a mudança de rotinas e de hábitos 

entretanto adquiridos, pondo em causa a estabilidade possível existente. 
• A equidade exigível para que os exames nacionais não provoquem injustiças 

irremediáveis não está garantida. 

Por tudo o que foi dito o Conselho Geral manifesta grande preocupação em relação à opção 

tomada relativamente à reabertura das escolas, discordando dos moldes em que tal foi 

pensado porque, em determinados casos, parece não traduzir benefícios que justifiquem os 

riscos inerentes e as desigualdades que potencia. Assim sugerimos que quem de direito atente 

e pondere as razões que aduzimos retirando daí as devidas ilações. 

Este documento foi aprovado por maioria em reunião de Conselho Geral de 19 de maio de 

2020. 


