Federação Nacional dos Professores
www.fenprof.pt

31 mai 2020 / 15:27

FENPROF acompanha reabertura dos jardins de infância
(Guimarães, Coimbra, Lisboa, Évora, Faro e Funchal)
Hoje, dia 1 de junho, é a vez de os/as educadores/as de infância regressarem aos jardins de infância, numa decisão que a
FENPROF considera que é, mais uma vez, imprudente por não estarem reunidas as necessárias condições de segurança
sanitárias que permitam um regresso com confiança, uma vez que o Governo, designadamente ME e MTSSS, se limitou a
transcrever partes das Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar e a cruzá-las com as orientações da Direção-Geral
da Saúde, sobre segurança sanitária, não dando resposta a quatro aspetos que, para a FENPROF, são essenciais:
i)

Critérios e recursos para a subdivisão de grupos;

ii) Organização de espaços alternativos à sala de atividades;
iii) EPI adequados à atividade específica dos profissionais da Educação Pré-Escolar;
iv) Testagem prévia, para proteção, no regresso, dos trabalhadores do setor e de toda a comunidade educativa. Sem
acautelar estes aspetos não se pode considerar que o regresso aos jardins de Infância será feito de forma segura, ficando
marcado pela mesma imprudência com que se deu a reabertura no Ensino Secundário.
A FENPROF esclarece que está consciente da importância social da reabertura dos jardins de infância, num momento em que
quase dois milhões de trabalhadores, abrangidos por layoff ou caídos no desemprego, precisam de reorganizar as suas vidas,
desde logo regressando ao trabalho para, dessa forma, superarem dificuldades por que estão a passar, mas, igualmente,
contribuírem para a revitalização da economia, a sustentabilidade da Segurança Social e o financiamento dos serviços públicos;
contudo, não pode aceitar que o Governo, em particular ME e MTSSS, tenha ignorado os alertas colocados pela FENPROF, em 11
de maio, na reunião realizada com responsáveis do Ministério da Educação.
Assim, hoje, dia 1 de junho, dirigentes da FENPROF e dos seus Sindicatos acompanharam o regresso dos docentes da
Educação Pré-Escolar, em jardins de infância de todo o país. A FENPROF está a fazer o levatamento da situação, de que fará nota
durante o dia de hoje.
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