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Pela redução do número de alunos por turma,
pelo rejuvenescimento da classe docente e pela
dignificação do pessoal não docente nas Escolas
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A classe docente em Portugal é a mais envelhecida da Europa e continuamos
com milhares de professores contratados. Vários estudos alertam que uma
parte significativa da classe docente está exausta e à beira de “burnout”. Seria
ingénuo pensar que, por muito bem preparada que esteja, urna classe docente
tão envelhecida, exausta e simultaneamente com milhares de precários, mais
cedo ou mais tarde, não tenha consequências negativas no processo de
aprendizagem das nossas crianças. Consequentemente é fundamental haver
um regime especial de aposentação para docentes, bem como a vinculação
de
professores
si stematicamente
contratados.
As Escolas em Portugal apesar das sucessivas promessas do governo
continuam com uma falta crónica de pessoal não docente. E urgente resolver
a falta de assistentes operacionais, técnicos e psicólogos escolares, o que
prejudica significativamente os alunos e sobrecarrega os poucos em funções.
Também é importante a valorização destes profissionais da educação,
essenciais para a segurança e bem-estar dos nossos alunos e de todas as
comunidades
educativas.
Em defesa de urna melhor qualidade de ensino das nossas crianças, além das
vantagens no contexto atual da pandemia, é essencial uma significativa
redução do número de alunos por turma para permitir um melhor
acompanhamento dos alunos e a hurnanização do ensino (por exemplo
professores com centenas de alunos naturalmente não conseguem urna
relação mais próxima com cada aluno). ASSE LEIA DA R€PÚUIJcA
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