Como podes participar
nesta campanha?
O objetivo da Campanha “1.º CEB – Caminhos para a
sua valorização” é dar visibilidade aos problemas que
se sentem no sector e apresentar, através das propostas
dos professores, soluções para os resolver e mobilizar os
professores, dando-lhes todo o apoio de que necessitem,
para que intervenham na denúncia de situações que
contribuem para o mal estar dos docentes, dos alunos
e pessoal não docente, envolvendo, também, os pais e
encarregados de educação, autarcas e outras pessoas das  
diversas comunidades escolares.

NA LUTA
•
•
•
•
•

por melhores condições de trabalho
pelo reconhecimento social e profissional
por estabilidade de emprego e profissional
por uma carreira justa e revalorizada
por uma formação inicial,  contínua e especializada de
qualidade
• por uma gestão democrática nas escolas
• por uma rede escolar pública que sirva os interesses
educativos e formativos da população
• por equipamento e materiais adequados ao exercício
profissional

Campanha Nacional

A SINDICALIZAÇÃO
É uma poderosa arma que devemos usar.
Com Sindicatos reforçados somos mais fortes.

1

Identificares os aspetos que gostarias
de ver tratados;

2

Pensares em  formas de os tornar
do conhecimento público geral;

Contacta o Sindicato da FENPROF da tua região:

3

Contactares o Sindicato para te apoiar nessa
atividade;

Sindicato dos Professores do Norte | www.spn.pt
geral@spn.pt | Telef: 226 070 500

4

Disponibilizares-te para seres ator/a dessa
intervenção.

O 1.º CEB – primeira etapa da
escolaridade básica obrigatória – terá
de ser assumido como uma prioridade
da intervenção política. Juntos somos
mais fortes.
Durante um mês, a FENPROF
correrá o país e tornará visível
a denúncia dos problemas
que afetam o sector e os seus
profissionais.

1.º CEB: Caminhos
Para a Sua
Valorização

Sindicaliza-te!

Sindicato dos professores da Região Centro | www.sprc.pt
sprc@sprc.pt | Telef: 239 851 660

Dentro do eixo da Defesa da Escola Pública, a
“reorganização do 1.º CEB. dando-lhe estabilidade,
consistência e coerência, designadamente em matéria
de regime de docência, horários, organização e
funcionamento do setor, constituição de turmas e sua
dimensão, é uma área de intervenção prioritária”.

Sindicato dos professores da Grande Lisboa | www.spgl.pt
spgl@spgl.pt | Telef: 213 819 100
Sindicato dos Professores da Zona Sul | www.spzs.pt
geral@spzs.pt | Telef: 266 758 270
Sindicato dos Professores da Madeira | www.spm-ram.org
spm@spm-ram.org | Telef: 291 206 360

FEVEREIRO/MARÇO 2016

Sindicato dos Professores da Região Açores | www.spra.pt
spra.terceira@mail.telepac.pt | Telef: 295 215 471
Sindicato dos Professores no Estrangeiro | www.fenprof.pt/SPE
fenprof@fenprof.pt | Telef: 213 819 190
FENPROF, Federação Nacional dos Professores
Rua Fialho de Almeida, 3 – 1070-128 Lisboa
T: 213 819 190 | F: 213 819 198 | M: fenprof@fenprof.pt
http://www.fenprof.pt

sprc.471.16

A melhor forma de participares nesta campanha é:

Federação Nacional dos Professores
www.fenprof.pt

Campanha Nacional
“1.º CEB – Caminhos
para a sua valorização”

3 de fevereiro (4ª feira)
Matosinhos
10H30
Escola Básica de Matosinhos
TEMA: Constituição de turmas/alunos com NEE
Com a participação de professores e encarregados de educação
Iniciativa de abertura da Campanha

Durante cerca de um mês, em quatro semanas
sucessivas, dirigentes dos sindicatos da FENPROF, o
coordenador nacional do setor e o Secretário Geral da
FENPROF visitarão escolas das seis regiões do continente
e regiões autónomas (uma em cada região). Contactarão
com professores, funcionários e encarregados de
educação. Farão registos vídeo, recolherão imagens,
pedirão depoimentos e mobilizarão os órgãos de
comunicação social para o conhecimento da realidade
deste setor de ensino, os seus problemas e as propostas
dos professores e da FENPROF.
Em cada região será realizada uma ação integrada nesta
campanha, em localidades escolhidas, sendo que, em
cada uma, serão tratados problemas diferentes.

19 e 20 de fevereiro (6ª feira e Sábado)
Reg. Autón. da Madeira
Seminário
Funchal – Auditório do Sindicato dos Professores
da Madeira
TEMA: Escola a tempo inteiro: e se houvesse ventos
de mudança?… Lançar sementes para o futuro.
Com a participação de educadores de infância e professores
do 1.º Ciclo do Ensino Básico

11 de fevereiro (5ª feira)
Coimbra
10H30
Agrupamento de Escolas Coimbra Sul
Escola Básica 1.º CEB n.º 16 – Bairro Norton de Matos
TEMA: Gestão das escolas/agrupamentos – O modelo e
a inexistência de professores do setor na direção e no
conselho pedagógico e consequências daí decorrentes
Declarações de Helana Arcanjo, Professora e Delegada Sindical desta

23 de fevereiro (3ª feira)
Évora
10H30
Agrupamento de Escolas n.º 2 de Évora
Escola Básica do Rossio
TEMA: A escola a tempo inteiro e o aumento
da carga horária dos alunos.
Com a participação de professores da escola

Escola/agrupamento

Cada Sindicato da região indicada, naquela semana
percorrerá várias escolas. Falará com professores,
funcionários e encarregados de educação. Procurará
obter compromissos dos autarcas e disponibilizará,
online, as imagens e as gravações entretanto obtidas.
O resultado deste périplo constituirá a base do dossiê
que será entregue ao ministro da Educação e aos
grupos parlamentares com vista à abertura de processos
de negociação urgente para introduzir as mudanças
necessárias.

Urgente: é inadiável que se “mexa” no 1.º
CEB… para valorizar a Escola Pública.

18 de fevereiro (5ª feira)
Sintra
10H00
Escola Básica António Torrado
Agrupamento de Escolas Agualva Mira-Sintra
Agualva-Cacém
TEMA: Organização dos horários (sua inadaptação
aos objectivos do sector e disparidades de critérios)
Com a participação de professores da escola e encarregados
de educação

1 de março (3ª feira)
Reg. Autón. dos Açores
10H30
Ilha de S. Miguel
Escola Básica 1.º CEB da Fajã de Baixo
TEMA: Condições de Trabalho e de Exercício
da Profissão
Declarações do Professor e delegado sindical Joaquim Loureiro

