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 ---------- EDUCAÇÃO

No final da leitura, 
todos concordaram 
que o herói de Ali 
Babá e Os 40 La-

drões é a escrava Morjana. Na 
aula de Português do 6º ano, 
a professora Andreia Oliveira 
mantém a preocupação de a 
matéria poder ser dada tanto 
na sala de aula, como online. 

Enquanto os 16 alunos vão 
ocupando os seus lugares, em 
casa, dois colegas usufruem 
do ensino à distância. É pre-
ciso ligar os computadores e 
mostrarem-se pela câmara 
– podem levar falta se não 

respondem até à terceira cha-
mada. Na sala 2.06 da Escola 
Secundária Gil Vicente, em 
Lisboa, liga-se o projetor para 
aceder às páginas de leitura do 
conto arabesco. 

Depois de sete dias em iso-
lamento e recuperada da Co-
vid-19, Clara Santos, 11 anos, 
está de regresso à classe, ávida 
por conviver. Em casa, 70% da 
carga horária foi passada em 
frente ao ecrã; o resto do tem-
po foi dedicado a exercícios. A 
maior dificuldade é a internet 
lenta e aos soluços que não 
acompanha a sua rapidez de 

exercícios expositivos nem 
por isso. Antes já usava estas 
ferramentas, apenas foram 
potenciadas”, explica Andreia 
Oliveira, que acumula o cargo 
de diretora de turma. “Agora, 
a reestruturação faz-se à se-
mana, consoante o número 
de ausentes.”

Neste agrupamento de Lis-
boa, a grande ginástica passa 
pela gestão das ausências dos 
funcionários, caso mais com-
plicado nos estabelecimentos 
do pré-escolar, em que as 
máscaras não são obrigatórias 
para as crianças, além de cada 
turma requerer em sala uma 
educadora e uma auxiliar. 
“Neste momento, estão em 
casa cerca de 70 alunos de três 
turmas do pré-escolar, por-
que as três educadoras, mais 
duas auxiliares, ficaram em 
isolamento”, elenca Ana Duar-
te, diretora do agrupamento. 
A quantidade de funcionários 
ausentes e o saber-se em cima 
da hora que não vão trabalhar 
obriga a resolver as situações 
dia a dia. 

Como as escolas dão 
a volta à Ómicron
Com uma grande quantidade de alunos, professores  

e auxiliares doentes com Covid-19 ou em isolamento profilático, 
como estão se está a organizar o ensino?

—  PO R  SÓ N IA  CALH EI RO S

raciocínio. “Se já é suficien-
temente mau estar em casa, 
temos de reconhecer que os 
professores se esforçam para 
dar uma aula”, destaca Clara.

Todos já se habituaram à 
possibilidade de aulas assín-
cronas, mistas ou ao trabalho 
na plataforma Teams. As fi-
chas em papel ganham for-
mato digital e são carregadas 
no Forms. 

Há dois anos, “a grande 
dificuldade foi perceber quais 
os conteúdos que não funcio-
navam à distância. As leituras 
funcionam muito bem, os 
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No futuro, Andreia Olivei-
ra não tem dúvidas de que o 
ensino à distância continuará, 
até porque há mais doenças 
para lá da Covid-19 e, desde 
que o estudante esteja ca-
paz de estar online, as aulas 
podem acontecer. “Quem é 
mais acompanhado em casa 
não perde tanto”, garante a 
docente. Tal como já acontecia 
antes desta pandemia. 

MAIS DESCONCENTRADOS 
Em meados de janeiro, uma 
semana após o início do se-
gundo período letivo, a Fe-
deração Nacional dos Pro-
fessores contabilizava 409 
professores em falta nas esco-
las portuguesas e cerca de 25 
mil alunos sem aulas. A 4 de 
fevereiro, esse número subia 
para 30 a 50 mil alunos. Cál-
culos feitos sem se conhecer 
o número de professores de 
baixa por Covid-19 ou isola-
mento profilático.

Adaptar o método de en-
sino, consoante o absentismo 
de alunos ou de docentes, 
“trouxe uma enorme carga de 
trabalho para os professores 
que estão a fazer o melhor 
para que os alunos em casa 
não fiquem desligados”, asse-
gura Filinto Lima, presidente 
da Associação Nacional de 
Diretores de Agrupamentos 
e Escolas Públicas. 

As crianças e os jovens che-
gam agora à escola com “me-
nos capacidade de concen-
tração, demasiado ansiosos, 
menos pacientes”. “Mas ainda 
bem que as escolas não fecha-
ram, no início deste ano, foi 
uma decisão muito pertinente, 
pois teve em conta algo com 
que fomos um pouco desleixa-
dos: a saúde mental dos nossos 
jovens”, alerta Filinto Lima. 

“Temos pedido mais psicó-
logos nas escolas e o ministé-
rio responde meramente com 
o rácio, como se estivéssemos 
na pré-pandemia”, corrobora 
André Pestana, líder do Sin-
dicato de Todos os Profissio-
nais de Educação (S.T.O.P.). 
Têm chegado a este sindicato 
queixas de pessoal docente, 
não docente e até de encar-

regados de educação. Relatam 
disparidade de critérios entre 
turmas ou entre escolas do 
mesmo agrupamento. “Há 
escolas que realizaram muitos 
testes, outras menos, outras 
em que os professores contra-
tados ficaram para último ou 
mesmo de fora da testagem”, 
exemplifica André Pestana. 
“Os ministérios da Educação 
e da Saúde, basicamente, têm 
delegado para a responsabili-
dade das escolas os procedi-
mentos em concreto, apesar 
das orientações gerais.”

SEM INTERNET NADA FEITO
Inserida à força numa transi-
ção digital pensada antes de 
2020, a jigajoga do ensino à 

distância só resulta graças à 
tecnologia e à formação digital 
dada aos professores. Contu-
do, do programa Escola Digi-
tal – uma das reformas inscri-
tas no Plano de Recuperação 
e Resiliência, que prevê um 
investimento total de €530 
milhões até 2025 – continuam 
por entregar 600 mil portáteis 
comprados pelo Ministério da 
Educação a seis fornecedores. 
Os prazos não têm sido cum-
pridos devido à falta de chips 
e à necessidade de aprovação 
do Orçamento do Estado para 
2022, que viabiliza a verba 
para os cartões de acesso à 
internet. Pior do que não ter 
computador, é não ter inter-
net e isso está a acontecer no 
centro de Lisboa, por exem-
plo, na secundária Gil Vicente, 
onde os alunos beneficiários 
da Ação Social Escolar (esca-
lões A, B e C) já receberam, 
mas outros estudantes con-
tinuam à espera. 

Um problema que não afe-
ta a Escola EB 2,3 General 
Serpa Pinto, em Cinfães, Zona 
|nterior, a primeira escola pú-
blica do País a usar a nova 
tecnologia dos smart boards 
em todas as salas de aula. Com 
quase €200 mil do Programa 
Operacional Potencial Huma-
no, a escola modernizou-se 
com estes painéis interativos 
(ecrã de 86 polegadas, ligado à 
internet, som brutal e imagem 

em 4K) e alunos e professores 
estão “altamente motivados” 
com as mudanças tecnológi-
cas – acabou-se o giz. 

Foi a partir de casa que, na 
semana passada, o professor 
de Ciências e Matemática, 
infetado com o SARS-CoV-2, 
deu aulas à turma do 5º ano, 
com 17 alunos na escola e 
quatro confinados. “Não te-
mos caos nenhum, porque 
os alunos, tendo computador 
e internet em casa, estão na 
sala de aula”, garante Manuel 
Pereira, presidente do agru-
pamento e da Associação Na-
cional de Dirigentes Escolares. 
“As escolas dependem muito 
de meios informáticos capa-
zes. Genericamente, a maior 
parte dos alunos do País já 
tem computador fornecido 
pelo ministério, noutros casos 
houve famílias que compra-
ram. O pior é mesmo morar 
em sítios onde a internet é 
muito lenta ou não está dis-
ponível.”

Por agora, com mais de 
um milhão e duzentos mil 
portugueses confinados e en-
quanto se aguarda a queda 
acentuada de novos casos de 
Covid-19, prevista para feve-
reiro, o grande desafio passa 
por organizar planos de re-
cuperação para os alunos, 
porque em educação nunca 
se deixa ninguém para trás. 
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Os prazos 
não têm sido 
cumpridos devido 
à falta de chips 
e à necessidade 
de aprovação do 
Orçamento do 
Estado para 2022, 
que viabiliza a 
verba para os 
cartões de acesso 
à internet

  Contrastes Uma escola no 
Interior do País altamente 
equipada e, na página oposta, 
um agrupamento no centro de 
Lisboa que se debate com  
o acesso à internet


