
 

 

 

 
 

Consulta da FNE avalia condições de todo o ano letivo 

A Federação Nacional da Educação (FNE) vai lançar, entre 28 de junho e 4 de julho, uma Consulta 

Nacional online, destinada a professores e trabalhadores não docentes, para avaliar, de forma 

detalhada, as condições em que decorreu todo o presente ano letivo.  

As escolas adotaram os procedimentos de segurança adequados aos tempos de pandemia? Que 

problemas afetaram as condições de trabalho e o bem-estar de toda a população escolar? 

Depois das consultas de abril relativas ao regresso às aulas presenciais, que evidenciaram a 

necessidade de reiterar ao Governo a sua responsabilidade de dotar as escolas e os professores 

dos recursos e condições que lhes permitam a definição e a concretização de estratégias de 

recuperação para as suas crianças e jovens, a FNE procura agora avaliar o que de positivo e 

menos positivo aconteceu em 2020-2021, onde as aulas se dividiram entre o presencial, o ensino 

a distância e o ensino misto.  

No corrente ano, a FNE pediu prudência, confiança e segurança em todos os momentos letivos 

aos docentes portugueses, tanto em território nacional como no Ensino Português no Estrangeiro 

(EPE). E mais uma vez os educadores e professores portugueses demonstraram um empenho, 

dedicação e profissionalismo inabaláveis, continuando envolvidos na disponibilização de um 

ensino de qualidade, mesmo em ocasiões disruptivas, acompanhados sempre pelo heroísmo dos 

Trabalhadores Não Docentes, confrontados com enormes deficiências estruturais e insuficiência 

de recursos. 

A FNE pretende desta forma alertar o Governo para a necessidade de maior investimento numa 

Educação de qualidade, lembrando que não basta anunciar um valor, é preciso que o Ministério 

das Finanças o disponibilize e seja aplicado, na prática, para a melhoria das condições de vida e de 

trabalho que permitam o bem-estar emocional de todos quantos trabalham nas escolas, bem 

como para a necessidade de se insistir na continuação do cumprimento de todas as normas de 

conduta, que protejam a saúde pública no próximo ano letivo. 

Esta Consulta Nacional estará disponível no site da FNE entre 28 junho e 4 de julho. Os resultados 

serão divulgados posteriormente. 

 

 

Porto, 25 de junho de 2021 
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