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Não há ano letivo para o SPM sem o PROF, o nosso prin-
cipal órgão de informação. Estava, por isso, incompleto 
o ano letivo 2019-2020, situação que se resolve, agora, 
com o n.º 103 desta publicação. Esteve para sair no final 
do 2.º período, mas também ele foi vítima do confina-
mento imposto pelo novo coronavírus. No entanto, desse 
condicionalismo nasceu um rebento inesperado: o #pro-
ficaemcasa, uma publicação de testemunhos individuais 
de colegas feita no Facebook do SPM, ao longo das 
várias semanas em que fomos obrigados a ficar confina-
dos no nosso espaço doméstico.

Na nossa perspetiva, os textos aí publicados são histó-
ricos, já que refletem as vivências dos professores e dos 
educadores num período que, embora crítico, é único 
para a humanidade. Não tenhamos dúvidas, a Covid-19 
marcará indelevelmente não só as nossas vidas, mas a 
época que estamos a viver. Por isso, consideramos que 
aqueles textos são testemunhos que devem ser preser-
vados como retratos individuais que relevam a capaci-
dade de adaptação dos docentes à nova realidade. É por 
isso que os republicamos, agora, aqui, e é também para 
melhor os acondicionarmos no nosso PROF que altera-
mos o seu formato: deixamos o anterior, em tabloide, e 
optamos pelo formato de revista. 

Desta forma, juntamos numa só publicação dois tipos de 
conteúdos claramente distintos: os textos já referidos do 
#proficaemcasa, que constituem a segunda parte deste 
número, e, na primeira parte, a informação referente à ati-
vidade do SPM, desde a publicação do número anterior 
do PROF, que aconteceu em fevereiro de 2019. Essa ati-
vidade está tematicamente dividida em função das múl-
tiplas iniciativas que são promovidas ou dinamizadas, 
regularmente, pelo SPM. Evidentemente, damos desta-
que ao que é a essência do SPM: as atividades sindicais 
e a dinâmica do nosso Centro de Formação. Na verdade, 
é nelas que reside a razão de ser deste grande Sindicato 
e são elas que ocupam a maior parte da nossa atenção 

e do nosso tempo. No entanto, não quisemos deixar de 
recordar alguns dos melhores momentos comemorati-
vos e lúdico-culturais que vivemos no período temporal 
coberto por esta publicação.

Publicamos, ainda, um alerta do Secretário-Geral da 
FENPROF para a necessidade de os docentes não se dei-
xarem levar pelos argumentos de quem pretenda fazer 
deles os pagadores da crise; despedimos-nos da Con-
ceição Pereira, uma lutadora intrépida e sócia histórica 
do SPM e recordamos alguns dos trabalhos dos alunos 
do 12.º 10 da Francisco Franco que participaram no ini-
ciativa #vivao25deabril, uma das formas de celebração 
do 25 de Abril em época de confinamento.

Espero que este 103.º PROF contribua para o seu relaxa-
mento durante as suas merecidas férias.

Até à próxima luta! Até breve! 
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Estão a ver se nos convencem que vem 
aí um “novo normal”, mas o orçamento 
suplementar, aprovado na Assembleia da 
República, trai esse intento ao, por exem-
plo, manter os apoios públicos a grandes 
empresas com sede em paraísos fiscais, 
mas não garantir o rendimento integral de 
quem trabalha e caiu no layoff; tal como os 
850 milhões para o Novo Banco já traíam… 
Como também trai aquele intento o facto de 
a idade média dos docentes que, no conti-
nente, vincularam, ser de 46 anos e o tempo 
de serviço de 16,5 anos. Nada de anormal, 
nem à luz do “velho normal”.
Estão a ver se nos convencem de que nada 
vai ser igual ao que era dantes, só que, em 
relação ao incorreto e injusto tratamento 
dado aos professores nada se alterou, com 
a precariedade a arrastar-se, as carreiras 
a desvalorizarem-se, o envelhecimento a 

O Sindicato dos 
Professores da 
Madeira perdeu 
uma das suas vozes 
mais presentes na 
defesa da classe 
docente e na luta 
contra todas as 
injustiças, princi-
palmente, quando 
eram cometidas 
contra os mais frá-
geis.
Foi assim que a 

Conceição viveu toda a sua vida: a lutar 
e a denunciar os maus-tratos, os abusos, 
a corrupção e todas as formas de tirania. 
Era a sua forma de vida e nós sentíamo-
-nos protegid@s, sabendo que podíamos 

avançar, os horários de trabalho a agrava-
rem-se, entre outros aspetos que denotam 
desrespeito pelos profissionais de Educa-
ção. Por exemplo, em relação ao próximo 
ano letivo, a manutenção das turmas com a 
dimensão da velha normalidade, o desres-
peito pelo distanciamento físico estabele-
cido, a não garantia de proteção e resguardo 
dos professores de grupo de risco ou a não 
realização de qualquer rastreio à Covid-19 
junto da comunidade escolar, confirmam 
que, em relação aos professores, como à 
escola em geral, nada há de inédito nesta 
nova normalidade. E falta ainda conhecer 
o que terá de novo o Orçamento do Estado 
para 2021, embora já se oiça dizer que as 
novidades serão as velhas de sempre.
Então – pergunta legítima – onde pre-
tenderão chegar aqueles que nos querem 
convencer de um “novo normal”? Começa 

contar com aquela voz que nos guiava 
com o seu exemplo.
Nas suas obras literárias, nas suas refle-
xões publicadas na imprensa, no seu blog 
e em tantos textos escritos por ela, usava 
a “pena” como arma, quer para denúncias 
diretas, quer para retratar, ficcionando a 
Madeira antiga e atual, levando o leitor 
pelos caminhos tortuosos da história do 
arquipélago, do passado ao presente, 
revendo-se nas personagens, nos locais 
e nos sentimentos. Também como escri-
tora a Conceição era magistral.
Como professora e como cidadã, esteve 
sempre presente na história do SPM, 
desde o início. Não faltou a nenhuma luta, 
nunca deixou de apoiar e liderar nenhuma 
causa, sempre que era solicitada para 
isso. A sua coragem, o seu sentido de 

a passar a ideia de nos quererem dizer que, 
neste “novo normal”, não se luta, mas só 
por causa da pandemia, esclarecem com ar 
protetor. Só falta dizerem que o vírus não se 
propaga em transportes públicos sobrelo-
tados porque enjoa, em locais de trabalho 
sem as devidas condições de segurança 
sanitária, por temer a doença, ou em salas 
de aula porque é tímido. Mas quando se 
trata de um protesto de quem trabalha e 
reclama respeito pelos seus direitos… está 
bem está, o SARS-Cov-2 não resiste a um! 
É claro que só se convence quem quer e, 
principalmente, quem procura uma boa 
desculpa para se limitar ao protesto remoto 
que o sofá alberga e o teclado expressa. Os 
efeitos são quase nulos, é verdade, mas não 
cansa.

Mário Nogueira

justiça, a sua generosidade e a sua clari-
vidência vão fazer-nos tanta falta!
Tivemos a honra de poder apresentar no 
SPM a sua obra literária, numa tarde de 
janeiro, em que ela espalhou emoção e 
felicidade em todos os presentes. Mas 
também para os momentos de celebração 
como o 25 de Abril, as comemorações 
do 40.º aniversário do SPM e o Dia da 
Mulher, entre outros, a Conceição dava 
o seu contributo. Da mesma forma, fazia 
questão de estar presente sempre que 
algum colega apresentava uma obra, 
organizava uma tertúlia ou proferia uma 
palestra.
Não voltaremos a abraçar a nossa que-
rida Conceição Pereira, mas sabemos 
que estará connosco em cada batalha, em 
cada vitória e em cada festa. 
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NEGOCIAÇÃO E LUTA
Um dia, ainda ministra, Lurdes Rodrigues afirmou não imaginar uma sociedade sem 
sindicatos, mas não destes… referia-se, em particular, à FENPROF e aos seus sindicatos, 
pois seriam demasiado combativos para o seu gosto.
No plano sindical, encontramos de tudo: os que abominam a luta e se desdobram pelos 
corredores do poder, os que defendem a luta pela luta, sendo ela o seu objetivo, e, até, 
aqueles que lutam em função da cor do poder político.
Para a FENPROF, negociação e luta só fazem sentido se associadas. A luta potencializa 
a negociação e esta será mais favorável aos trabalhadores se, com a sua luta, eles derem 
mais força aos seus sindicatos. Em suma, a luta é indispensável em qualquer processo 
negocial: os sindicatos precisam desse apoio e o governo precisa dessa pressão.
No processo da recuperação do tempo de serviço, uma vez mais, tem sido notória a 
importância de uma luta em que o protesto foi sempre acompanhado de proposta e 
exigência, daí, no continente, onde o governo ainda não aceitou recuperar integralmente o 
tempo cumprido, também não conseguiu impor a sua solução.
Porém, os objetivos de luta dos professores não se esgotam na justíssima recuperação 
do seu tempo de trabalho. Outros há, com destaque para a necessidade de contrariar o 
envelhecimento de uma profissão que, não tarda, não tem um único jovem a procurar. 
Rejuvenescer a profissão docente passa, inevitavelmente, pela aposentação dos que estão 
na profissão há mais tempo e por lhe conferir atratividade.
Também o combate aos abusos e ilegalidades que se abatem sobre os horários de trabalho 
dos professores está no topo da agenda reivindicativa. A tutela conhece-os, a ponto de o 
Ministério da Educação ter sido obrigado a informar as escolas que a greve a reuniões 
não previstas no horário de trabalho não dá lugar a desconto no salário. Se a tutela 
reconhece o abuso e não o resolve, aos professores compete continuar a lutar, fazendo 
greve às reuniões ou outras atividades que correspondam a “sobretrabalho”. Defender o 
horário de trabalho é combater um dos fatores de maior desgaste dos professores.
O combate à precariedade é outra das frentes de luta que os professores não podem 
descurar, pois o trabalho com direitos é, desde logo, um direito e reflete-se no 
desempenho profissional.
Chegados à reta final dos mandatos governativos na República e na Região Autónoma da 
Madeira, verificamos que os governos chegam aqui transformados em autênticos cometas 
que arrastam uma cauda de problemas não resolvidos. Talvez a principal diferença resida 
no facto de os governantes das Regiões Autónomas terem percebido que as guerras 
com os professores não contribuem para os seus objetivos eleitorais e, por essa razão, 
decidiram dar resposta a alguns problemas, não tanto por convicção, mas, principalmente, 
por eleitoralismo.
Neste ano que é de eleições, aos professores compete continuar a exigir soluções para os 
problemas. Pela via negocial, sim, mas com a certeza de que para o resultado final será 
determinante a sua capacidade de luta.

E m pleno século XXI, 
ainda vivemos numa 
sociedade, em que 
os preconceitos e 
estereótipos estão 

presentes no nosso dia a dia 
e invadem as nossas escolas, 
como espelho da sociedade 
que são, potenciando todo o 
tio de violência.
Se, por um lado, a 
visibilidade que este tipo de 
comportamento tem vindo a 
adquirir pode minimizar os 
riscos, não podemos esquecer 
que a violência silenciosa 
aliada a estratégias de 
intimidação e de coação tem 
aumentado ao mesmo ritmo.
É verdade que são inúmeras 
as causas da violência e 
Bullying nas nossas escolas, 
mas não podemos ignorar 
que um dos denominadores 
mais comuns é, sem dúvida 
a falta de respeito pela 
diferença e os estereótipos 
que a sociedade foi 
construindo e assimilando 
ao longo de séculos. Assim, 
uma das responsabilidades da 
escola deve ser desconstruir 
esses preconceitos seculares, 
como condição essencial 
para criar uma educação 
de qualidade em ambientes 
protegidos, onde todos se 
sintam integrados. Não 
esqueçamos que a violência 
escolar resultante destes 
comportamentos não pode 
ser desligada da sociedade, 
mas tem de ser vista como 
um sintoma de que algo de 
muito perturbador se passa e 
que não se resolverá se não 
formos à raiz do problema, 
ou seja à educação. Tornar 
a escola num ambiente 
seguro é trabalhar para uma 
sociedade igualmente segura 
e feliz. 
Desta forma, é aos docentes 
que cabe mais este papel. 
Vítimas de um grande 
desgaste profissional e de 
um acumular constante 
de obrigações, veem-se a 
braços com uma intervenção, 
que tem de ser prioritária: 
resolver o problema da 

violência e agressividade 
na escola, trabalhando para 
modificar o que está na base 
desses comportamentos 
agressivos. Mas, como fazê-
lo se, alheios e este problema 
que ameaça comprometer o 
futuro, os últimos governos 
continuam a pôr em 
prática a sua estratégia de 
desvalorização da educação 
e dos docentes. Perante esta 
situação, a única salvação da 
escola tem sido, sem dúvida, 
o empenho e a competência 
dos docentes (e também dos 
outros profissionais) que 
continuam a ver nos alunos a 
sua maior motivação, ainda 
que, tantas vezes, sejam eles 
próprios vítimas de violência, 
No entanto, esta situação não 
poderá durar eternamente, é 
urgente que se criem espaços, 
dentro do horário letivo dos 
docentes, para que estes 
possam continuar a trabalhar 
a construção de um mundo 
mais humano, em que cada 
indivíduo se sinta integrado 
com as suas diferenças e em 
que a defesa da sua dignidade 
seja uma prioridade. E há 
tanto a fazer neste campo!
A sociedade está formatada 
para a normalização a todos 
os níveis e para estigmatizar 
todos aqueles e todas 
aquelas que se afastassem 
dos padrões. O único 
caminho é desconstruir estes 
comportamentos e ensinar 
o respeito pelo outro e pelas 
diferenças, pois é esse o 
primeiro passo para criar uma 
empatia, cuja ausência, não 
esqueçamos, está sempre na 
base da violência. 
É preciso que os professores 
e educadores possam educar 
as crianças e os jovens para 
a construção de um mundo 
mais justo e mais humano. 
Isso não se consegue com 
políticas economicistas 
nem com a desvalorização 
do trabalho dos docentes. 
É preciso que a tutela dê 
o exemplo, respeitando os 
professores.

Redatoras

«É PRECISO TEMPO PARA 
AJUDAR A CONSTRUIR UM 
MUNDO MAIS JUSTO»

Mário
       Nogueira
SECRETÁRIO-GERAL DA FENPROF

Próximas Atividades para 2019 (poderá sofrer alteração)

18 a 22 de fevereiro  – Rastreios visuais e auditivos – sede SPM
8 de março – Dia Internacional da Mulher
12 de março – 41.º Aniversário do SPM
15 de março – Corrida Regional dos Professores da Madeira
16 março – Encontro Nacional para a Inclusão (Lisboa)
25 de Abril – 45.º Aniversário do 25 de Abril
1.º de Maio 
3 de maio –  Conferência sobre os 600 anos da (re)descoberta 

da Madeira
11 maio – Corrida Nacional dos Professores (FENPROF)
18 maio – Viagem de catamarã Zona Oeste
20 a 24 de maio  –  Feira da Saúde
24 de maio a 4 de junho – Viagem a Roménia e a Bulgária

31 de maio a 2 de junho – Viagem ao Porto Santo
1 de junho –Jantar-convívio – Porto Santo
14 e 15 de junho – 13.º Congresso FENPROF
14 a 16 de junho – Viagem ao Porto Santo
28 de junho – Santos Populares
28 de julho a 4 de agosto – Viagem a Malta e Gozo 
5 de outubro – Dia Internacional do Professor
18 a 20 de outubro – Viagem ao Porto Santo
9 de novembro – Magusto
30 de novembro – jantar natalício dos Sócios do SPM
7 de dezembro – Festa de Natal Filhos sócios SPM

O “Novo Normal”

Até sempre, Conceição
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15 de fevereiro de 2019, 
em frente à SRE - Concentração 
e Referendo sobre Políticas e 
Medidas Educativas na RAM
Esta foi uma iniciativa para referendar as 
grandes opções dos nossos governantes 
sobre a carreira docente e para aprovar as 
lutas profissionais prioritárias, de que se 
destacaram:
a)  o combate ao envelhecimento e ao des-

gaste docente;
b)  reparar as perdas dos períodos tran-

sitórios dos colegas que vincularam 
antes de 2011;

c)  terminar com as vagas de acesso aos 
5.º e 7.º escalões; 

d)  terminar com os percentis na atribui-
ção das menções qualitativas de Muito 
Bom e Excelente;

e)  vinculação ao fim de três contratos 
sucessivos e completos;

f)  realização dos concursos de colocação 
antes das férias dos docentes;

g)  pôr fim à suspensão das bonificações 
nas progressões na carreira.

Vice-Presidência e na Secretaria Regio-
nal de Educação. Esta é uma luta que terá 

um tratamento judicial, já que não houve 
abertura política para a sua resolução.

12 de março de 2019, 
audição na 6.ª Comissão 
Especializada da Educação 
da ALRAM para defender a 
petição: “Carreira Docente há só 
uma”
Se, por um lado, o SPM apoia o reposi-
cionamento dos colegas que vincularam 
desde 2011, sem qualquer perda e tempo 
de serviço; por outro, não pode deixar de 
discordar do tratamento discriminatório 
dado aos colegas que vincularam antes 
daquele ano. Foi esta a razão que levou 
à promoção da petição “Carreira docente 
só há uma”, que contou com 2485 assi-
naturas, entregue, no dia 12 de dezembro, 
na Assembleia Legislativa Regional, na 
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15 de março 2019,  
concentração de professores 
contratados e desempregados 
Depois de uma reunião em plena Avenida 
Arriga, em que foram aprovadas as prin-
cipais reivindicações do SPM na defesa 
dos direitos dos professores contratados 
e desempregados, foi entregue na Secre-
taria de Educação o manifesto aprovado.

25 de Abril 2019, Assembleia 
Legislativa Regional
A celebração do Dia da Liberdade foi feita 
à porta da ALR para exigimos aos depu-
tados:
a)  o fim das ultrapassagens na carreira 

docente com a regularização da car-
reira para todos, independentemente 
da data da vinculação, o que implica 
acabar com as perdas de tempo de ser-
viço dos períodos entre carreiras para 
quem vinculou antes de 2011;

b)  acabar com a precariedade dos pro-
fessores contratados, exigindo a apli-
cação à RAM da legislação nacional: 
a vinculação ao fim de 3 contratos 
sucessivos completos.
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1 de maio de 2019,  
manifestação do 
1.º DE MAIO
Participação nas comemorações do Dia 
do Trabalhador promovidas pela USAM.

8 de maio de 2019, plenário 
sindical, em frente à Vice-Presidência 
do Governo Regional (Av. Zarco):
a)  “Pelo direito a um regime específico de 

aposentação para os docentes, já!”; 
b)  “Pela adoção de medidas urgentes que 

combatam o desgaste profissional”.

16 de julho de 2019, concentração em frente à SRE, com aprovação de uma “Tomada de posição Carreira 
docente dignificada - ensino de qualidade”
-  Pela regularização dos processos de avaliação e de progressão da Carreira 
-  Pela assunção de compromissos na resolução de outros problemas profissionais
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5 de dezembro de 2019, 
duas iniciativas públicas:
a)  A Age Summit, a Cimeira da Idade, 

em frente à Vice-Presidência do 
Governo Regional, para exigir: 

   •  medidas concretas para combater o 
grave problema do envelhecimento 
docente;

   •  a aplicação do regime da pré-reforma 
na RAM. 

b)  Plenário pela revisão do modelo de 
avaliação docente, em frente à Secre-
taria Regional de Educação, Ciência e 
Tecnologia, para reivindicarmos: 

   •  o fim das vagas de acesso aos 5.º e 
7.º escalões;

   •  o fim dos percentis na atribuição 
das menções qualitativas de Muito 
bom e de Excelente;

   •  a reposição das bonificações na pro-
gressão previstas no ECD-RAM.

4 de fevereiro de 2020, 
entrega da petição “Pela 
aprovação de medidas que 
combatam o envelhecimento e o 
desgaste dos docentes na RAM”, 
que contou com 2640 assinaturas, ao 
Presidente da Assembleia Legislativa 
Regional, com 4 reivindicações:
a)  aplicação do regime da Pré-Reforma na 

RAM;

b)  atribuição das reduções da compo-
nente letiva aos colegas do pré-escolar 
e do 1.º ciclo;

c)  possibilidade de os docentes poderem 

pedir a dispensa da componente letiva 
a partir dos 60 anos;

d)  respeito pelos docentes com doenças 
incapacitantes, sem penalizações.

AT
IV

ID
AD

E 
SI

N
D

IC
AL

23 de outubro de 2019, 
concentração em frente à SRE e 
entrega do memorando, “Combate 
à precariedade docente”.
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31 de março 2020, plenário 
virtual sobre “Os Direitos dos 
Trabalhadores em tempo de 
teletrabalho”, com transmissão em 
direto (Facebook do SPM).

1 de maio 2020, iniciativa da 
FENPROF #1DEMAIOEMLUTA 
e participação nas comemorações do Dia 
do Trabalhador promovidas pela USAM.

6 de abril 2020,
a)  Tomada de Posição “Pela defesa dos 

direitos dos docentes em teletrabalho”, 
através da qual foram denunciados 
abusos em alguns estabelecimentos de 
educação privados e exigido o paga-
mento do subsídio de refeição a todos 
os docentes em teletrabalho;  

b)  “Saudação do SPM a todos os Traba-
lhadores em Período de Emergência”, 
com a qual o SPM exprimiu a sua pro-
funda admiração por todos os profis-
sionais que, com enormes sacrifícios 
pessoais e familiares, diariamente, dão 
o seu melhor na luta contra o vírus 
que ameaça a humanidade, nomeada-
mente, por todos os que trabalham no 
Serviço Regional de Saúde.
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(online)
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19 de maio 2020, audição 
na 6.ª Comissão Especializada 
de Educação da ALRAM, sobre 
a petição pública: “Pela aprovação de 
medidas que combatam o desgaste e 
envelhecimento na RAM”, petição que 
recolheu 3640 assinatura.

22 de maio, 2.º plenário 
sindical (online) em que foi abordado 
um conjunto de matérias profissionais 
importantes:
a)  desgaste e envelhecimento dos docen-

tes;
b)  desconfinamento: reabertura das ativi-

dades letivas presenciais;
c)  avaliação docente de 2019-2020: alte-

ração dos prazos;
d)  posição do SPM pela vinculação dos 

professores contratados.

24 de junho, plenário sindical “Reduções iguais para carreira igual – Justiça para os professores do 1.º ciclo e 
educadores de infância”.
Entrega de uma proposta ao Secretário Regional de Educação para que sejam aplicadas a estes dois setores de educação e ensino 
as mesmas reduções dos restantes setores, por idade e tempo de serviço.
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3 julho 2020, na iniciativa 
sindical “Contratados mas não 
esquecidos”, junto à Direção Regional 
de Administração Educativa, no exterior 
do Edifício Oudinot .
Foi entregue ao Diretor Regional de 
Administração Escolar uma compilação 
de todas as tomadas de posição, mani-
festos e memorandos enviados pelo SPM 
para a tutela, ao longo dos últimos 4 
anos, representativa da longa jornada de 
luta destes docentes.
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8 de março de 2019, sede do SPM - Dia da Mulher

12 de março de 2019,  sede do SPM - 41.º aniversário do SPM

1 de junho de 2019, jantar 41.º 
aniversário do SPM - Porto Santo

5 de outubro de 2019, Dia Mundial do Professor - 
concelho de São Vicente

24 de abril de 2019, comemoração do 25 de Abril: “ O 25 de Abril na Madeira: 
os primeiros dias da Liberdade”, por Bernardo Martins - sede do SPM
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1 de fevereiro de 2019, visita guiada ao Museu 
Frederico de Freitas - Departamento do setor dos 
aposentados.

15 de março de 2019, 2.ª Corrida Regional dos 
Professores.

15 de maio de 2019, concerto Arco-íris musical, 
pelo Grupo Coral do Sindicato dos Professores da 
Madeira - Salão Nobre do Palácio de São Lourenço.

24 de maio a 3 de junho de 2019,viagem à 
Bulgária e Roménia - departamento do setor dos 
aposentados. 

24 de junho de 2019, viagem de catamarã - 
música e snorkling. 

27 de junho de 2019, Arraial dos Santos 
Populares e festa convívio do encerramento das 
atividades letivas dinamizadas pelo departamento do 
setor dos aposentados - sede do SPM.

9 de novembro de 2019, Lisboa, 1.ª Corrida 
Nacional do Professor e da Educação organizada 
pela FENPROF.

16 de novembro, magusto – sede do SPM.

30 de novembro de 2019, convívio de Natal dos 
sócios do SPM - Mercado dos Lavradores.

7 de dezembro de 2019, festa de Natal filhos dos 
associados – sede do SPM. 

13 de dezembro de 2019, convívio de Natal do 
departamento do setor dos aposentados.

28 de julho a 4 de agosto de 2019, viagem a 
Malta e Gozo.

28 de setembro de 2019, viagem de catamarã - 
Bout Tour Este.

Viagens ao Porto Santo: 31 de maio a 2 de junho 
de 2019; 14 a 16 de junho de 2019  e 18 a 20 
de outubro de 2019.

Dezembro, sessões de circo para sócios e 
familiares.

Viagem ao Porto Santo: 26 a 28 de junho de 
2020.
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3 de maio de 2019, “600 anos de Globalização nós de cá eles de lá”, pela Doutora Cristina 
Trindade, na sede do SPM. Departamento do setor dos aposentados.

14 e 15 de junho 2019, 13.º Congresso Nacional dos Professores “Carreira Docente Dignificada, 
Condição de Futuro”. 

14 a 15 de fevereiro 2020, XIV Congresso da CGTP-IN - Avançar nos direitos, valorizar os 
trabalhadores por um Portugal com futuro.
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REALIZADAS NA SEDE DO SPM

*“Educação inclusiva e a promoção 
do sucesso escolar: o caminho para a 
equidade”, curso de formação lecionado 
pela formadora Maria Ângela Quintal de 
Freitas, num total de 15 horas, realizada 
em 6 turmas, abrangendo um total de 160 
docentes de todos os grupos disciplina-
res:

-  1.ª turma - nos dias, 3, 4, 5 e 6 de 
setembro de 2019 (turno da manhã); 

-  2.ª turma, nos dias, 3, 4, 5 e 6 de 
setembro de 2019 (turno da tarde);

-  3.ª turma, nos dias 10, 11 e 17 de 
janeiro de 2020

-  4.ª turma, nos dias, 18, 24 e 25 de 
janeiro de 2020;

-  5.ª turma, nos dias, 1, 7 e 8 de feve-
reiro de 2020;

-  6.ª turma, nos dias 14 e 15 de feve-
reiro

*“Avaliação da aprendizagem. Da 
compreensão do conceito à prática de 
uma avaliação mais abrangente e justa”, 
curso de formação dinamizado pela for-
madora Maria Ângela Fernandes Silva, 
nos dias, 3, 4, 5 e 9 de setembro, num 
total de 25 horas, para 18 formandos dos 
2.º e 3.ºciclos do ensino básico.

*“Autonomia e flexibilidade curricu-
lar: liderança, supervisão e trabalho cola-
borativo”, curso de formação dinamizado 
pela formadora Susana Gonçalves, num 
total de 15 horas, realizado nos dias 12 
e 26 de outubro de 2019, tendo abran-
gido 23 docentes dos ensinos básico e 
secundário.

*“As cores do movimento na educa-
ção – por um ensinar com arte”, curso de 
formação de 13 horas, dinamizado pela 
formadora Sónia Gouveia, nos dias, 2, 9 e 
16 de novembro de 2019, para 22 docen-
tes de todos os grupos disciplinares.

*A articulação da cidadania global 

com o currículo – estratégias para uma 
educação transformadora, oficina de 
formação realizada, em parceria com a 
AIDGLOBAL, dinamizada pela formadora 
Susana Damasceno, nos dias, 22, 23, 25 
de novembro, 2 de dezembro de 2019 e 22 
de maio de 2020, num total de 50 horas, 
para 18 docentes dos 2.º e 3.º ciclos do 
ensino básico e ensino secundário.

*“Autonomia e flexibilidade Curricular: 
a construção de uma escola com sentido”, 
curso de formação de 15 horas, dinami-
zado pela formadora Gorete Pereira, nos 
dias, 10,11, 17 e 18 de janeiro, para 26 
docentes dos ensinos básico e secundário.

Centro de Formação – SPM
2019-2020

Foram realizadas 32 formações, ao longo de 560 horas, 
abrangendo 1097 docentes.

Estão previstas mais 12 atividades formativas, 
que chegarão a mais 320 docentes.

FORMAÇÕES CREDITADAS PELO CONSELHO CIENTÍFICO-PEDAGÓGICO DA FORMAÇÃO 
CONTÍNUA

Reaprender a vivier na incerteza, para (re)construir o nosso bem-estar
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*“Preparar a transição da Educação 
Pré-escolar para o 1.º ciclo do Ensino 
Básico”, curso de formação de 15 horas, 
dinamizado pela formadora Inês Ferraz, 
em 2 turmas, realizado nos dias 16,17, 
23 e 24 de janeiro  (1.ª turma); e 6, 7 e 13 
e 14 de fevereiro (2.ª turma), abrangendo 
um total de 50 docentes da educação pré-
-escolar e do 1.º ciclo do ensino básico.

*“Pedagogia Diferenciada na sala 
de aula: contributos para a operacio-
nalização da Autonomia e Flexibilidade 
Curricular”, curso de formação de 16 
horas, dinamizado pela formadora Fer-
nanda Gouveia, nos dias, 7, 8, 14 e 15 de 
fevereiro, para 25 docentes dos ensinos 
básico e secundário.

*“Ferramentas Digitais para a sala de 
aula”, curso de formação de 25 horas, 
dinamizado pelo formador Vasco Dias, 
em duas turmas, nos dias 11, 15, 18, 22 
e 25 de janeiro (1.ª turma) 8,12, 15, 19 e 
29 de fevereiro (2.ª turma), para um total 
de 35 docentes de todos os grupos dis-
ciplinares.

*“A docência como Prática Reflexiva 
– Padrões de profissionalidade”, curso 
de formação de 15 horas, dinamizado 
pela formadora Isabel Baptista , nos dias, 
23,24 e 25 de janeiro, para 30 docentes 

de todos os grupos disciplinares.
*“Língua Gestual Portuguesa – Nível 

1 – Módulo 1”, curso de formação de 30 
horas, dinamizado pelo formador Pedro 
Ribeiro, nos dias, 28 e 30 de janeiro; 4, 
6, 11, 12, 15, 19 e 29 de fevereiro, para 
16 docentes de todos os grupos discipli-
nares.

*“Formas de compreender a obra de 
arte”, curso de formação de 15 horas, 
dinamizado pela formadora Georgina 
Garrido, dirigido a docentes de todos 
os grupos disciplinares e frequentado 
por 15 docentes. Este curso de formação 
realizou-se a 7 de março e a 6, 13 e 20 
de junho.

*“Docência Digital em Rede”, curso 
de formação da responsabilidade do for-
mador José António Moreira, docente da 
Universidade Aberta, realizado em coope-
ração com a Universidade Aberta, minis-
trado em formato e-learnig. Este curso de 
formação atingiu 435 docentes.

REALIZADAS NAS ESCOLAS DA 
RAM

*“Domínios de Autonomia Curricu-
lar: da planificação à operacionalização 

e avaliação”, curso de formação dina-
mizado pela formadora Maria Fernanda 
Gouveia, nos dias, 23, 27 e 30 de novem-
bro e 4 de dezembro de 2019, na Escola 
Básica e Secundária Dr. Luís Maurílio da 
Silva Dantas, num total de 16 horas, para 
22 docentes dos ensinos básico e secun-
dário.

*“Entre a avaliação formativa e a 
avaliação sumativa: estratégias de ação 
pedagógica”, curso de formação com 15 
horas, dinamizado pela formadora Fer-
nanda Gouveia, na Escola EBS com Pré-
-escolar da Calheta, para 25 formandos. 
Esta formação iniciou-se a 6 de março. 
Realizou-se mais uma sessão a 7 de 
março, tendo sido interrompida pela pan-
demia COVID-19. Foi terminada em for-
mato e-learning durante o mês de maio.*

FORMAÇÕES VALIDADAS PELA 
DIREÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO

REALIZADAS NO SPM

*Despertar para o mundo dos valores 
(Semear Valores: um desafio)”, curso de 
formação de 15 horas, dinamizado pela 
formadora Sofia Mariana Henriques, em 2 
turmas, realizado nos dias 14, 21 e 28 de 
setembro de 2019  (1.ª turma ) e 2, 9 e 16 
de novembro (2.ª turma), abrangendo um 
total de 60 docentes de todos os grupos 
disciplinares.

*“Tablets na sala de aula: desafios 
e potencialidades”, curso de formação 
de 15 horas, dinamizado pelo formador 
José António Sousa, realizado em 2 duas 
turmas, nos dias 14, 21 e 28 de setembro 
de 2019 (em 2 turnos), abrangendo um 
total de 40 docentes dos 2.º e 3.º ciclos e 
do ensino secundário.

*“Sibelius – uma ferramenta pedagó-
gica – nível básico”, curso de formação 
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de 25 horas, lecionado pelo formador 
Filipe Teixeira, nos dias 21, 28 de setem-
bro, 12 de outubro e 2 de novembro de 
2019, para 19 formandos de música.

*“A Arte na Educação: noções básicas 
da pedagogia Waldorf”, curso de forma-
ção dinamizado pelas formadoras Ana 
Cristina Soares e Tatiana Geydeco, com a 
carga horária de 25 horas, dirigido a todos 
os grupos disciplinares e frequentado por 
25 formandos. Esta formação iniciou-se a 
28 de fevereiro. Realizaram-se mais três 
sessões presenciais, a 29 de fevereiro e a 
6 e 7 de março, tendo sido interrompida 
pela pandemia COVID-19. Foi terminada 
em formato e-learning durante o mês de 
maio.

REALIZADAS NAS ESCOLAS DA 
RAM

*“Primeiros Socorros a Crianças e 
Adolescente”, curso de formação de 15 
horas, dinamizado pelo formador Bruno 
Pestana, na escola EB1/PE do Covão, 
nos dias 30 de outubro, 13, 20 e 27 de 
novembro e 11 de dezembro de 2019, 
para 19 formandos.

*“Língua Gestual Portuguesa – Nível 

1 – Módulo I, curso de formação de 15 
horas, dinamizado pelo formador Pedro 
Ribeiro, na Escola EB1/Pré do Lombo 
dos Canhas, dirigido a todos os grupos 
disciplinares e frequentado por 14 for-
mandos. Esta formação iniciou-se a 29 
de fevereiro. tendo sido interrompida 
pela pandemia COVID-19. Foi terminada 
em formato e-learning durante o mês de 
maio.

FORMAÇÕES PREVISTAS ATÉ AO 
FINAL DO ANO ESCOLAR.

O contexto pandémico atual, que 
obrigou a um confinamento obrigatório 
obrigou o CF-SPM a alterar as formações 
previstas para este final de ano letivo, 
planificando novas formações, alterando 
o formato de outras e adiando aquelas 
formações que não se poderiam realizar 
no formato e-learning.

Assim, neste momento, temos plani-
ficado para os meses de junho e julho as 
seguintes formações:

“Microsoft Teams na Educação”, pelo 
formador Tito Velosa (à distância), com a 
carga horária de 13 horas, a realizar em 
diversas turmas para 200 docentes;

“Gestão do Stress”, pelo formador 

João Pedro Pereira (à distãncia), com 
uma carga horária de 15 horas, para 40 
docentes;

“Intervenção Docente nos Primeiros 
Socorros Psicológicos: Antes, Durante e 
Depois da Crise”, pela formadora Susana 
Gonçalves (à distância), para 30 docen-
tes;

“Corpo e Movimento na Aprendiza-
gem Interdisciplinar”, pela formadora 
Sónia Gouveia (presencial), para 15 
docentes.

TERTÚLIAS/WORKSHOPS:

Para além das formações formais o 
CF-SPM também promoveu atividades 
formativas informais de caráter cultural e 
pedagógico, que passamos a discriminar

*“A arte de bordar na ilha da Madeira”, 
pela prelectora Georgina Garrido, que 
se realizou no dia 25 de outubro, pelas 
18h00;

*Apresentação da obra «A Poesia do 
meu Quotidiano», da professora Teresa 
Faria, que se realizou no dia 15 de 
novembro, pelas 17h30;

*“A luta e as Letras: testemunhos de 
uma vida”, tertúlia dedicada à obra literá-
ria e de intervenção cívica da professora 
Conceição Pereira, no dia 15 de janeiro, 
pelas 18h00;

*Ciclo de Conferências online “Desa-
fios do Ensino à Distância”:

-  «Que segurança no ensino à distân-
cia”; Tito Velosa;

 -  “Eu quero! Eu posso! Eu consigo!”, 
Sofia Henriques;

-  (Reaprender a viver na incerteza, 
para (re)construir o nosso bem-es-
tar”, Susana Gonçalves.

Eu quero! Eu posso! Eu consigo!
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Participação na iniciativa 

#VIVAO25DEABRIL2020, 
promovida pela FENPROF, trabalhos 
dos  Alunos da turma 12.º 10, Curso 
de Artes, Escola Francisco Franco. 
Responsável: professora Graça 
Berimbau.

GABRIEL ANDRADE

GONÇALO NORONHA

GABRIEL ANDRADE
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DIANA NOGUEIRA

CAROLINA PIRES
ANA ISABEL GONÇALVES

DANIELA GOUVEIA

MARGARIDA ABREU
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Diretor: Francisco Oliveira

N.º 1



Francisco Oliveira,
coordenador do SPM

do confinamento
O PROF

Acabo de nascer; o meu nome é PROF ficaemcasa#. 
O meu pai é o PROF, a maior referência das muitas 
publicações dos 42 anos de vida do SPM. O meu 
nascimento não foi programado; sou fruto de um 
momento histórico da humanidade que poucos pre-
viram e para o qual ninguém estava preparado.

Nasci com uma missão: trazer-vos, diariamente, 
uma experiência deste surpreendente tempo novo. 
Serão reflexões, pensamentos, conselhos, suges-
tões, relatos de vida muito diversos entre si, mas 
unidos por um denominador comum: como estão 
os professores e os educadores a adaptar-se às 
novas circunstâncias com que se viram confronta-
dos, inesperadamente.

Começarei por dar voz a alguns dirigentes sindicais 
do SPM, passarei a palavra aos delegados sindi-
cais e, depois, darei expressão aos associados do 
SPM que queiram partilhar como estão a viver este 
período de reclusão contrário à natureza social dos 
humanos. Confesso-vos que estou ansioso por 
saber como vão os professores e os educadores 
resolver o que me parece ser o maior dilema que 
alguma vez enfrentaram desde os primórdios da sua 
profissão: educar e ensinar à distância. Será pos-
sível prescindir de um dos aspetos fundamentais 
da docência: o contacto próximo e direto com as 
crianças e os alunos? Haverá educação e ensino 
sem isso?

O que desejo é que a minha vida seja muito curta, 
porque quanto mais rapidamente vos deixar mais 
rapidamente a humanidade poderá voltar a tentar 
recuperar o tempo perdido. Será mesmo perdido? 
Voltará tudo a ser igual, depois deste interregno 
inesperado? Esquecerão os humanos, rapidamente, 
os ensinamentos da guerra que agora estão a travar 
contra um inimigo invisível, ou aceitarão que estão 
no limiar de uma nova era que exigirá reaprendiza-
gens a todos?

O tempo, como sempre, dará a resposta certa, mas, 
por agora, demos voz a quem enfrenta o maior 
desafio profissional das suas vidas.
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Fica em casa por ti, mas sobretudo pelos 
outros. Existe neste gesto muito signifi-
cado: o de salvaguardar um bem coletivo 

que é a saúde de todos.
Sem dúvida, fomos todos apanhados 

de surpresa (uns mais do que outros). No 
entanto, hoje, ninguém pode ignorar este 
cenário que, ainda há bem pouco tempo, era 
pouco provável. Infelizmente, ninguém nos 
preparou para ele. Quem não viu, muitas 
vezes, na televisão, alguns especialistas 
desvalorizarem o grau de transmissão e de 
letalidade deste vírus, o Covid 19, que era, 
frequentemente, comparado à gripe sazonal, 
que mata, ao ano, 6000 portugueses? Por 
vezes, até parecia que insinuavam que os 
meios de comunicação eram os alarmistas. 
Não havia motivos para preocupação. Aquele 
vírus, diziam, não chegaria e, se chegasse, 
estávamos preparados.

Convém lembrar que o Covid-19 soube 
aproveitar a ausência de medidas de con-
tenção à sua propagação, numa fase inicial, 
isto é, a falta de controlo nos aeroportos e a 
imposição de quarentena para quem chegava 
dos países afetados. Foi, por isso, muito fácil 
o coronavírus, com o seu visto gold, aprovei-
tar a boleia de aviões, automóveis e barcos e 
começar a viajar pelo mundo; só precisava de 
um hospedeiro e isso era algo que não faltava.

No meio disto, descobrimos que em Por-
tugal era proibida a quarentena imposta pelas 
autoridades sanitárias, portanto, teriam de ser 
sempre voluntárias, mesmo quando víamos o 
que acontecia na China e, depois, em muitos 

outros países. Nada nos preocupava, pelo 
que a falta de medidas continuava. Macau, 
por exemplo, em pouco tempo controlou a 
epidemia, mas aqui ficamos apenas a assistir 
ao desenrolar dos acontecimentos. A apatia 
inicial contrastou com o que seguiu:

•  dia 11 de março, é declarada a PAN-
DEMIA pela Organização Mundial de 
Saúde;

•  dia 16 de março, as escolas encerram 
pela segurança de todos;

•  dia 18 de março, é declarado o Estado 
de Emergência em Portugal.

Em virtude da gravidade do cenário, 
começamos a refugiarmo-nos em casa. 
Esta nova atitude fez-me lembrar o Homem 
das Cavernas, que, para se manter vivo, se 
fechava na caverna, apenas saía para caçar. 
Sem muito para se ocupar, aproveitou parte 
do tempo para fazer pinturas rupestres. Ao 
menos, quando estava dentro das cavernas, 
sentia-se seguro, estar vivo já era uma vitó-
ria. Hoje, pelo contrário, chegamos a casa e 
não sabemos se o inimigo veio de boleia con-
nosco; o medo não tem fim, e ninguém está 
totalmente sossegado.

A história mostra que um dia foi possível 
sair da caverna! Hoje, as crianças assinalam o 
caminho, pintando um arco-íris de esperança.

Realmente ninguém estava preparado 
para, na sexta-feira, sair da escola e, na 
segunda-feira, começar em teletrabalho.

É indiscutível que os professores e edu-
cadores não desistiram face a todos obstá-
culos, que tentam, como sempre, dar o seu 

melhor, ainda que com o recurso ao seu 
material pessoal. São, por isso, um exemplo 
de sobrevivência, de resiliência e de rein-
venção Não desistindo, mostram aos alunos 
que há sempre um caminho, mesmo que não 
seja o melhor, o mais fácil, o mais justo mos-
tram que tudo é possível, dentro do possível. 
Virão, com certeza, tempos melhores.

Atualmente, é do contacto com os seus 
professores que os alunos precisam. Não se 
podem quebrar os laços afetivos entre pro-
fessores e alunos, eles são bem mais impor-
tantes do que quaisquer trabalhos escolares. 
Que ninguém pense que consegue dar o pro-
grama na totalidade à distância, já presencial 
era difícil.

Em virtude do cenário atual, muitos pro-
fessores e educadores criaram grupos no 
whatsap, no messenger, no gmail, na escola 
virtual, uns mais formais e outros menos. No 
entanto, o importante é que se criem rotinas 
e que se ajude os alunos a manter alguma da 
normalidade que lhes foi roubada.

Se o trabalho tiver de chegar através dos 
CTT, que chegue, ao menos aquele aluno 
saberá que a sua escola está preocupada que 
ele continue a aprender. Haverá tempo de 
recuperar parte do que foi perdido. Calma, 
pois!

Convém lembrar que tudo isto poderá 
demorar, mas que vai passar.Por enquanto, 
é preciso continuar a aprender, não tanto 
na extensão formal do currículo, mas com a 
nova realidade, porque fomos todos obriga-
dos a aprender mais umas coisas ao longo 
desta semana. Tentemos adaptarmo-nos ao 
momento que vivemos, utilizando os instru-
mentos que possuímos e dando sempre o 
nosso melhor.

A escola como a conhecemos não voltará 
a existir, porque, tudo à nossa volta se alte-
rou e não regressaremos com a visão de que 
fomos forçados a sair.

Jackeline Vieira

#ficaemcasa

Pandemia



julho 2020 20

Quarentena

Como sequência dos últimos aconte-
cimentos e com as escolas de portas 
(quase) fechadas, os professores vêem 

o seu trabalho ser condicionado e realizado a 
partir das suas residências, tentando, sobre-
tudo, que os alunos não desmotivem nem 
deixem de estar a par dos conteúdos que deve-
riam ser trabalhados, pelo menos até à inter-
rupção da Páscoa.

Se o trabalho dos professores dos ensinos 
básico e secundário não suscitava dúvidas, 
uma vez que poderiam enviar trabalhos e fichas 
para que os alunos fossem acompanhando a 
matéria, estas dúvidas prevaleceram acerca do 
trabalho a ser desenvolvido pelos educadores.

Segundo a opinião de vários educado-
res, as crianças da faixa etária da primeira 
infância e do pré-escolar têm como priori-
dade SER CRIANÇA, ter a atenção dos pais e 
poder passar tempo de qualidade com eles. 
Por outro lado, as crianças precisam de tempo 
livre para brincar e é importante ter a noção 
de que, através do brincar, estão também a 
aprender regras, limites, noções de tamanho 
e de medida, noções de espaço, para além de 
desenvolverem a linguagem e a capacidade de 
observação…entre muitas outras competên-
cias. As crianças precisam também de tempo 
livre para desenvolverem a sua própria criativi-
dade e capacidade de expressão, sem recorre-
rem a modelos pré- concebidos.

No entanto, é do conhecimento geral que 
as redes sociais são um meio rápido e eficaz na 
divulgação de eventos e conhecimentos, como 
se pode comprovar das múltiplas partilhas de 
sugestões de atividades que, diariamente, são 
feitas por muitos educadores. Estas são ativi-
dades que estão ao alcance de qualquer pai ou 
mãe que queira aproveitar para as realizar com 
os filhos.

Alguns educadores aproveitam a rapidez 
das redes sociais para promover e divulgar 
algum assunto que considerem de relevante 
importância para os pais ou crianças. Assim, 
neste tempo de quarentena, são já muitos os 
grupos privados criados no Facebook e no 

WhatsApp entre alguns educadores e os pais 
das crianças da sua sala para fazerem comuni-
cações ou divulgarem algum pedido.

Com a necessidade de estarem a traba-
lhar à distância, esses educadores aproveitam 
esses grupos privados para sugerir atividades 
e até para contar histórias ou cantar canções 
que estavam planeadas para ser trabalhadas 
em sala nesta altura do ano letivo.

É de salientar que estes educadores, tal 
como os restantes docentes, estão a elabo-
rar os relatórios dos projetos que deveriam 
ser entregues neste fim de período, a fazer as 

avaliações das atividades e das crianças, em 
grupo e individualmente. Aproveitam também 
para adiantar as próximas planificações, e 
também para efetuarem leituras necessárias e 
se manterem informados sobre matérias que 
dizem respeito à sua área de trabalho.

Para finalizar, temos de ter a noção de que 
nem todas as famílias têm condições para tra-
balhar a partir de casa nem possuem compu-
tador.

Os educadores fazem maravilhas, mas não 
fazem milagres.

Ana Alves

Trabalho dos Educadores durante as medidas tomadas 
por precaução do COVID-19

Para além do COVID-19

Estamos a viver todos, um tempo de que não há memória na nossa história coletiva contem-
porânea, porventura, desde a 2ªguerra mundial. Se fizermos uma pesquisa sobre as últimas 
pandemias mundiais, que muitos por mera curiosidade ou informação necessária já devem 

ter feito, dar-nos-emos conta dos infelizes números mortais pelos quais já passamos, mas é esta 
dimensão global, comum a toda a humanidade, que torna esta epidemia tão insólita e transversal, 
porque não escolhe nem conhece fronteiras, idiomas ou cor de pele.

Estamos em guerra contra um inimigo invisível e por isso tão difícil de combater. Todos nós 
já travamos algumas batalhas de índole pessoal, familiar e no caso dos docentes, obviamente, 
muitas delas foram e serão no campo profissional, mas esta é uma batalha desconhecida, apesar 
de visível na inquietude, no receio e no próprio medo – admitamos – que nos provoca.

Atualmente, grande parte de nós, confinados ao nosso meio familiar e à área da nossa casa, 
começa a deixar-se assolar por um sentimento de impotência e de inquietude porque, e essen-
cialmente por isso, não sabemos e ninguém nos sabe responder quanto tempo e de que forma 
esta situação ímpar se manterá. E a incerteza e a angústia são sentimentos que nos paralisam, 
sem saber onde ir buscar forças e ânimo para resistir. Sim, resistir é a palavra de ordem que 
começamos agora a impor a nós e aos nossos. E sim, saberemos resistir, porque somos uma 
classe profissional forte e solidária, cujos princípios estão plasmados na nossa constituição e nos 
são caros, constituindo a base da nossa ação enquanto cidadãos, mas também, enquanto agentes 
essenciais na formação e educação das nossas crianças e jovens.

Neste tempo, desconhecido do nosso tempo, não abdiquemos dos direitos de liberdade de 
expressão e de informação e usemo-los com seriedade, exprimindo-nos e passando a mensagem 
de que saberemos resistir, agora e também no futuro.

Neste PROF ficaemcasa#, usemos o artigo 37.º da Constituição Portuguesa “ o direito de 
exprimir e divulgar livremente o seu pensamento pela palavra, pela imagem ou por qualquer outro 
meio, bem como o direito de informar, de se informar e de ser informados, sem impedimentos 
nem discriminações”, não nos deixando a nós próprios ser limitados no mesmo e porque preci-
samos de resistir, mais de que nunca, encontrando caminhos individuais mas que se espalmam 
no coletivo, que possam trazer alguma claridade à inquietante noite dos nossos dias.

Lucinda Ribeiro
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Por um momento, esqueçamos o COVID-
19 e olhemos o mundo, sem as lentes 
do isolamento. Se o fizermos, veremos 

facilmente as injustiças que grassavam pelo 
mundo antes da pandemia e que o ponto do 
qual partimos para um isolamento, neces-
sário e responsável, não é o mesmo para 
toda a gente. Afinal, esta pandemia não é 
democrática. É verdade que pode chegar a 
toda a humanidade, mas enquanto alguns se 
protegem do vírus, à espera de voltar à vida 
“normal” que deixaram lá fora à sua espera, 
outras/os, confinados às suas habitações, 
temem a violências e os abusos a que agora 
não têm como escapar. Uma grande parte, 
ainda, vive na angústia de não saber se terão 

Os dias que hoje vivemos são tudo 
menos “normais”.

Em pouco mais de uma dúzia de 
dias, passámos da nossa rotina habitual, em 
que íamos para a escola trabalhar, para uma 
situação de isolamento social, nada típica em 
profissões que, como a nossa, implicam o 
contacto com várias pessoas.

Dias em que acordávamos, nos prepará-
vamos para um dia de trabalho, íamos para 
a escola, trabalhávamos com os alunos nas 
aulas e fora delas, partilhávamos ideias e opi-
niões com colegas, realizávamos tarefas ine-
rentes à função (como, por exemplo, preparar 
materiais didáticos, corrigir testes e traba-
lhos, escrever sumários, definir medidas pro-
motoras do sucesso ou organizar/dinamizar 
atividades diversas) e regressávamos a casa 
com o sentimento de dever cumprido (nuns 
dias mais do que nos outros) deram lugar a 
dias em que a casa e as suas paredes são a 
nossa sala de aulas, a reprografia, a sala de 
professores, o bar dos alunos/professores, o 
recreio, enfim, o nosso local de trabalho.

emprego no fim desta jornada. Por fim não 
esqueçamos aqueles que sem teto esperam 
que a caridade se possa passear, novamente, 
na rua.

Não, esta pandemia não é democrática, 
porque surge num mundo pintado de desi-
gualdades, manchado de desemprego, explo-
ração, pobreza, violência, abusos, solidão e 
abandono, a que tantas vezes são votados os/
as mais frágeis da sociedade.

Mas há um espaço que a todos acolhe, 
que a todos/as concede uma arma de liberta-
ção, o conhecimento. Esse espaço é a Escola, 
que, apesar de todas as feridas que a têm atin-
gido ao longo dos últimos tempos, é o suporte 
fundamental da sociedade.

Se é horrível? Não é… Podia ser bem 
pior… Mas falta aquilo que, na minha opi-
nião, é um dos elementos mais apaixonantes 
da nossa profissão – o contacto humano.

Podemos continuar a preparar materiais e 
enviar para os pais ou para os alunos, reunir 
com colegas através das mais diversas pla-
taformas digitais, corrigir e avaliar trabalhos, 
lançar notas no PLACE e redigir balanços a 
enviar por email. No entanto, a situação atual 
priva-nos do olhar nos olhos do aluno, perce-
ber que não está a perceber o que estamos a 
explicar e reformular de imediato a estratégia, 
ou compreender que algo não está bem com 
ele e, com um simples gesto, mostrar “Eu 
estou aqui para ti”, conversar com um colega 
que está a ter um dia menos bom e partilhar 
um sorriso amigo, ou até rir às gargalhadas 
com uma piada que alguém, do outro lado da 
mesa ou até da sala, disse, durante o intervalo 
e às vezes até durante a aula.

O que fazer agora, com esse suporte sus-
penso, pelo COVID-19

Estamos a caminhar devagar nesta batalha 
que chegou sem aviso e há muitos caminhos 
que precisam de ser abertos mas, seja qual for 
o atalho utilizado, a democracia tem de come-
çar na Escola. Não pode haver obstáculos ao 
longo de algumas pistas e esperar que todos 
cheguem à meta.

Termino esta reflexão com a gratidão por 
todos os heróis anónimos que continuam tra-
balhando, para todos nós.

Luísa Paixão

Por isso, afirmar que a nossa profissão se 
resume a “dar matéria” é o mesmo que dizer 
que um médico só “passa receitas”.

É então que surge aquele sentimento 
que dá sentido a estes estranhos dias e nos 
ilumina nos momentos mais escuros – a 
esperança – tão bem representada na ban-
deira portuguesa pela cor verde. Eu tenho 
esperança! Esperança que todos façam a sua 
parte e fiquem em casa, esperança que todos 
os que nos são queridos permaneçam sau-
dáveis, esperança de voltar à escola e reen-
contrar alunos colegas e demais comunidade 
educativa, esperança de voltar àqueles dias 
chamados “normais”,…

A esperança caracteriza-nos enquanto 
povo e enquanto nação e é por isso que, hoje, 
mais que nunca, devemos mantê-la viva e 
acesa nos nossos corações!

Andreia Gordo

A pandemia não é democrática

Esperança

Confinamento
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Covid 19

Em momentos de emergência colectiva, o bom senso, a racionali-
dade e o sentido prático devem imperar. A histeria, que se traduz, 
por exemplo, na aquisição de bens não essenciais à sobrevivência, 

e, por outro lado, fingir a normalidade, mantendo a orquestra a tocar 
enquanto o navio afunda, serão contraproducentes, porque ambas são 
respostas desadequadas perante uma crise. Porque iludem a realidade 
e não priorizam o que é mais importante ou urgente, mesmo que se 
compreenda que são uma forma de as pessoas terem a sensação de 
reganharem o controlo, mesmo que fictício, numa situação que ultra-
passa o nosso controlo.

Na actual emergência nacional e mundial, que virou tudo do avesso 
e coloca tanta gente na luta pela Vida, pelo Emprego e pela Sobrevivên-
cia Económica, haverá alunos e famílias com dificuldades para fazerem 
as suas REFEIÇÕES, já neste primeiro período de confinamento social.

Sem olvidar ou secundarizar tal emergência sanitária e social — 
antes da aula, está o valor da Vida —, os professores estão, paralela-
mente, a fazer tudo o que está ao seu alcance para manter a ligação da 
escola aos alunos e contribuir, nesta fase de isolamento social, para 
que mantenham uma parte da sua rotina através de actividades escola-
res. É de louvar este trabalho.

Contudo, uma coisa é manter essa ligação da escola aos alunos, 
através de actividades como o trabalho de casa, outra coisa é continuar 
o processo de ensino-aprendizagem (formação) como se nada tivesse 
mudado, isto é, passarmos, num ápice, do sistema de ensino presen-
cial para um sistema de ensino à distância, sem olhar a condições e 
circunstâncias. Iludindo a realidade e sobrecarregando, duplamente, as 
famílias, sobretudo aquelas que, neste momento, não têm os recursos 
nem a disponibilidade de acompanhar os seus filhos no ensino à dis-
tância.

Além do mais, os alunos que, na presença e sob orientação e 
ordens do professor, já não realizavam as tarefas de aprendizagem na 
sala de aula, não cumprindo um dever basilar, estarão predispostos a 
realizar as tarefas remotamente? Este problema de autonomia, disci-
plina pessoal e educação da vontade agudiza-se caso o aluno esteja 
entregue a si próprio.

Pelo que os professores têm percebido da experiência de envio das 
tarefas escolares aos alunos, sobretudo via e-mail, depois do fecho das 
escolas, há alunos sem computador, com material informático obso-
leto, sem internet, alguns não têm um endereço electrónico ou, se o 
têm, não têm por hábito utilizá-lo. Em casas com vários filhos, não há, 
normalmente, um computador para cada um. E o computador pode até 
estar a ser utilizado pelos pais em regime de teletrabalho. Temos de ter 
em conta o contexto sócio-económico das famílias e a grave crise sani-
tária que vivemos. Poderão, neste momento, os nossos governos ter 
capacidade para disponibilizar material tecnológico e ligação à Internet 
aos alunos que os não têm? Será, agora, essa a prioridade?

Por tudo isto, o voluntarismo dos professores não é uma panaceia.
Bem como o ensino à distância não pode potenciar contextos e 

circunstâncias de DESIGUALDADE e DISCRIMINAÇÃO no acesso dos 
alunos à aprendizagem e ao conhecimento. Seria uma regressão civili-
zacional e democrática.

Se o reitor da Universidade da Madeira referiu que, naquele nível de 
ensino, não conseguia passar de um dia para o outro de ensino presen-
cial para ensino à distância, então ao nível do ensino básico mais difícil 
será, pelo nível etário dos alunos, pela diferença da sua autonomia e 
dos meios tecnológicos que eles e as escolas possuem. No caso dos 
professores com um grande número de turmas, conseguirão dar res-
posta remotamente a tão elevado número de alunos? O ensino está todo 
orientado para o ensino de massas presencial: ensinar muitos de uma 
só vez, para rentabilizar recursos. Tem também essa enorme vantagem 
da presença humana do professor.

Os professores, aqueles que têm em casa recursos tecnológicos, 
estão, solidariamente, nesta fase de emergência, a disponibilizar esses 
recursos pessoais ao serviço pedagógico, para manter a referida ligação 
com os alunos. Contudo, há professores que não têm o material infor-
mático ou ligação à Internet como se, optimisticamente, se presume ou 
imagina. No meu caso, tenho ligação à Internet, mas móvel e de baixo 
custo, com tráfego e velocidade limitados. Meios dimensionados para 
uso pessoal, não para o regime de teletrabalho.

Sem esquecer, todavia, que o trabalhador em regime de teletrabalho 
tem «direito a que o empregador forneça os instrumentos de trabalho e 
tecnologias da informação e comunicação necessários e que assegure a 
respectiva instalação e manutenção e o pagamento das inerentes despe-
sas (por exemplo, electricidade e telecomunicações)», como alertou a 
maior central sindical do país. Mesmo numa crise, não é um vale tudo. 
O trabalhador tem ainda «direito à sua privacidade e à da sua família, 
bem como aos tempos de descanso e de repouso», isto é, não pode 
estar em trabalho todo o tempo, a qualquer hora do dia ou da noite — 
quando o funcionário não está “debaixo de olho” para justificar o orde-
nado, há quem o imagine estendido no sofá: segundo tal mentalidade, 
teletrabalho não é trabalho.

Façamos, pois, o que estiver ao nosso alcance perante os desa-
fios colocados. Com bom senso e massa crítica, porque ter sentido 
crítico não é ter má vontade nem ser anti-patriótico. Pelo contrário, é 
querer que as coisas funcionem, de facto; sem desperdício de energia, 
de tempo, de recursos, nem de atropelos de direitos de alunos e profes-
sores; sem esquecer, nem tão pouco secundarizar, a assistência social 
que muitos alunos e famílias já precisam neste momento.

Aguentem-se por aí, seguros e fortes. E atentos.
Nélio Sousa

*O texto não segue o Acordo Ortográfico de 1990 

Bom senso, realismo e prioridade ao prioritário
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Eu gosto tanto, tanto, tanto / de estar 
quieta, muito parada, / de fazer nada, 
coisa nenhuma, / e de fazer isso, que é 

não fazer / e de não estar, não ir, também. / 
Eu cá faço nada e todos / me dizem que faço 
isso muito bem”. Estas palavras, ditas pela 
preguiça e por Álvaro Magalhães, podiam ser 
as minhas, que sou professor: saiu-me a sorte 
grande, ganhei mais uns dias de férias graças 
do COVID-19 e estou sem fazer nada. Viva o 
confinamento social.

Como diretor de turma, nem quero ouvir 
falar de me articular com a escola, com os 
coordenadores de ciclo, com os professo-
res do conselho de turma, que não quiseram 
enviar trabalhos para manter os alunos ativos, 
pensantes, criativos, úteis. Não vou encon-
trar uma forma de comunicar com a turma; de 
orientar tarefas para que os alunos enviem os 
seus trabalhos; de enviar para os professores; 
de aguardar respostas e enviar os comentários 
dos professores; de incentivar os alunos a 
refazer e a melhorar; de contactar encarrega-
dos de educação para saber como os alunos 

No momento em que leem estas breves 
palavras, a minha família e eu estamos a 
cumprir o 19.º dia de isolamento social. 

Uau! Quem diria que seríamos capazes de estar 
uma quinzena consecutiva em casa, sem sair! 
Acabaram os despertares apressados, as frases 
gastas e viciadas “Despacha-te! Come! Traz a 
mochila! Vamos! Não nos podemos atrasar!!”.

Tudo mudou! Para melhor, dirão os ade-
rentes às correntes românticas da pandemia, 
que disseminam mensagens que a quarentena 
será uma experiência de amor, de (re)estabe-
lecimento de laços e vínculos familiares, de 
introspeção pessoal. No reverso da moeda, 
existe um outro lado, bem mais profundo e 
negro. Um cenário que antecipa uma fatura 
elevada, nomeadamente a nível económico e 
social.

Para já, o meu maior desafio é, na verdade, 
estar em casa! Sim, no conforto da minha casa, 
com a minha família! Não, não estou a ser 
egoísta nem irónica, pois considero-me uma 
privilegiada.

No entanto, em qualquer situação que 
enfrentemos na vida, em modo de isolamento 
ou não, existem fragilidades e potencialidades. 

estão e para encontrar as estratégias certas 
para que eles efetivamente trabalhem; de reo-
rientar as estratégias para os que se encontram 
impossibilitados de ir ao email, ou de comu-
nicar noutras plataformas, pois muitos deles, 
sem computador e sem internet, também estão 
a “preguiçar” em casa (alguns se calhar até o 
fazem, mas acredito que, para a maioria, não é 
bem assim).

Tudo coisa fácil. Ah, ensinar pelo tele-
fone é uma maravilha. Esquecer as avaliações, 
ignorar que estes trabalhos, por vezes, são a 
diferença entre um nível negativo e um posi-
tivo, ou entre o transitar ou não de ano. Quere-
mos lá preocupações; chega.

Mas não se preocupem, porque os discur-
sos oficiais autoelogiam-se com o facto de ter 
sido feito investimento em nova tecnologia, 
em salas do futuro, que possibilitam novas 
formas de ensinar e que habilitam as escolas 

Voltemos à rotina, agora em câmara lenta e 
sem relógios ou horários rígidos, que impõem 
a nossa presença em determinados locais, 
a uma hora pré-definida. Entre as tarefas de 
gestão do lar, as brincadeiras mais criativas e 
com mais disponibilidade física e mental, as 
tarefas escolares e afins, encontram-se as res-
ponsabilidades profissionais que não param. 
Sim esse mesmo, o tão falado nos últimos dias 
teletrabalho.

No dia em que foram suspensas as ativi-
dades letivas, enviei emails, cancelei reuniões 
e relembrei aos estudantes as decisões toma-
das superiormente e, mais tarde, informei-os 
em relação ao desenvolvimento das unidades 
curriculares que leciono, isto é, como seriam 
as aulas não presenciais. Nesse dia, con-
fesso, organizei as tarefas até dia 9 de abril, 
data em que foi apontada uma nova avaliação 
da situação pandémica, e segura que após a 
interrupção da Páscoa, seria possível retomar 
e recalendarizar as atividades. Hoje, não sei se 
assim será!

O maior desafio que há pouco vos falava 
tem sido conciliar o teletrabalho (em substitui-
ção das aulas presenciais) e todas as atribui-

para o século XXI. Ainda bem que todas estas 
maravilhas do mundo não estão, de momento, 
fechadas nessas mesmas escolas. Valha-me o 
meu computador, velhinho, pago por mim, que 
trabalho com o meu material, pagando do meu 
bolso, está fora de questão usá-lo para traba-
lhar. Vou ali à Netflix e já volto.

Não gosto da metáfora da guerra, pois 
muitos de nós não sabemos o que é ter bombas 
a cair ao lado e a matar vizinhos e amigos, não 
sabemos o que é querer encontrar comida para 
alimentar os filhos, querer ir para a escola e ela 
estar destruída, querer falar aos nossos fami-
liares e eles estarem destacados em cenários 
de guerra sem a certeza de que voltarão. Mas 
sei que vamos sair mais fortes desta situação 
anómala. Cá estaremos para continuar a traba-
lhar com os nossos alunos e, talvez, aí sim, num 
futuro azul ou cor de rosa, “preguiçar à vontade”.

Sandro Nóbrega 

ções profissionais com três crianças em casa. 
Todas estas responsabilidades têm funcionado 
como um autêntico semáforo. Em alguns 
momentos matinais e/ou noturnos, coinciden-
tes com o sono das crianças, ele está verde 
e a via aberta para pôr em dia as mais varia-
das solicitações. Noutros momentos, a maior 
parte, está intermitente, ou seja, consigo me 
sentar à frente do ecrã do computador e tentar 
me concentrar nas tarefas de um modo pisca-
-pisca, agora sim, agora não. São inúmeras 
as chamadas que interrompem, relembrando 
necessidades prementes: fisiológicas, de aten-
ção, de mediação de conflitos, de compensa-
ção do aborrecimento, de chamada de atenção 
e de promessa de consequências……. Outras 
horas, o sinal está mesmo vermelho! Esta cor 
é ditada por variadas imposições e até mesmo 
pela necessidade de parar e descansar ou por 
falta de motivação, porque esta coisa de não 
poder socializar tem o condão de nos toldar a 
mente!

Olhemos o copo meio cheio! Havemos de 
superar e recuperar esta nação valente!

Adérita Fernandes

Quarentena é igual a férias

Teletrabalho

Infeção“
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Distanciamento

E de repente, graças ao Covid-19, o mundo 
virou do avesso, o normal tornou-se 
anormal e o anormal tornou-se a rotina. 

Na Educação, registaram-se mudanças tão 
rápidas quanto inesperadas, priorizando-se o 
ensino à distância, o uso das novas tecnolo-
gias e o trabalho autónomo. Lancemos então 
uma breve reflexão sobre os intervenientes 
neste processo forçado de mudança.

Em relação aos encarregados de educa-
ção e após uma semana de isolamento social 
24h/7dias, presume-se que já tenham perce-
bido que, afinal, os seus educandos se com-
portam da mesma forma em casa e na escola, 
que é difícil motivá-los a estudar e a fazer 
os trabalhos enviados via online/correio ou, 
simplesmente, conseguir tirá-los dos tele-
móveis, das redes sociais ou do Fornite, para 
assistir à aula online do professor. Provavel-
mente, agora começam a valorizar o professor 
como nunca e desejam que a escola volte à 
normalidade o mais rápido possível.

Quanto aos alunos, para grande parte 
deles, o que inicialmente pareceu umas férias 
antecipadas, talvez, agora comece a ter um 
contorno diferente. Afinal, é provável que a 
escola não se resuma apenas a aulas chatas 
dentro de quatro paredes. Talvez, agora, per-
cebam que a escola é um microssistema com 
aprendizagens, atividades, convívios, amizade 
e companheirismo, uma verdadeira “bolha” 
que muitas vezes os protege do mundo real. E 
isso é algo que o ensino à distância (os que o 
conseguem ter) não lhes pode dar.

Quanto às direções das escolas, talvez 

agora se apercebam (à força) da quantidade 
de burocracia desnecessária inerente ao pro-
cesso educativo, ao desmarcarem reuniões 
presenciais (muitas terminando a horas 
impróprias), onde toda (ou quase toda) a 
burocracia, afinal, até pode ser tratada a partir 
de casa, utilizando o correio electrónico ou 
qualquer outra ferramenta digital. E admire-
-se, a papelada já nem precisa ser impressa 
e pode ser simplificada. Quem sabe, talvez 
descubram que a parte burocrática da escola 
pode continuar a funcionar perfeitamente 
desta forma, mesmo quando a normalidade 
retornar. Os professores e o ambiente agra-
deceriam.

Já o Ministério da Educação descobriu 
que, afinal, medidas como a redução do 
número de alunos por turma, a aposta na lite-
racia digital dos alunos e dos professores e 
a modernização das redes informáticas nas 
escolas e dos equipamentos informáticos na 
sala de aula não seriam assim tão descabidas, 
tendo em conta que neste momento seriam 
mais-valias nas diversas etapas de conten-
ção de um vírus como o COVID-19. Infeliz-
mente, grande parte das escolas estavam com 
as salas de aula lotadas de alunos (antes do 
isolamento social), sem condições para o 
ensino à distância, e muitos dos professores 
(também graças ao não rejuvenescimento da 
classe) não estavam preparados para essa 
mudança brusca e os que estavam tiveram 
que utilizar recursos próprios para lecionar 
a partir de casa. Talvez seja uma oportuni-
dade para o Ministério repensar a estratégia. 

Não me parece que o ensino à distância seja 
a solução para o futuro, mas é uma opção 
para a qual as escolas devem estar prepara-
das e equipadas pois pode ser necessário. 
Tudo isto, claro, se todos os alunos tiverem 
a mesma oportunidade de aceder a esse tipo 
de ensino, o que neste momento não acontece 
de todo.

Finalmente os professores, mesmo os 
mais resistentes às mudanças dos novos 
tempos, viram-se obrigados a entender o que 
é uma plataforma de aprendizagem online, 
uma videoconferência, uma aula online ou a 
criar formas alternativas ao ensino presen-
cial. Na verdade, agora dava muito jeito que 
as escolas tivessem um corpo docente jovem 
que pudesse adaptar-se mais rapidamente a 
esta mudança súbita. Mas, em Portugal, os 
docentes com menos de 40 anos são apenas 
7% do total. Os professores darão o seu 
melhor, sem dúvida, mas poderia ser dife-
rente se a política de contratação e aposenta-
ção de professores também o fosse.

Estou convencido que a normalidade vol-
tará cedo ou tarde a ser rotina e não creio que 
venha a haver grande mudança de paradigma, 
nomeadamente na Educação, mas seria bom 
que todos os intervenientes tirassem ilações 
deste momento inédito: que os encarregados 
de educação valorizassem mais o trabalho 
dos professores, que os alunos percebessem 
os quão felizes são nas escolas, que as tute-
las compreendessem que podem simplificar a 
burocracia, que o Ministério apostasse numa 
classe docente rejuvenescida e, finalmente, 
que os Professores, independentemente da 
idade, interiorizassem que não podem deixar 
de apostar na sua formação, nem acomodar-
-se, pois o futuro não se compadece e têm 
que estar preparados para a normalidade e 
para a anormalidade.

Se tal não acontecer, nada teremos apren-
dido com este momento difícil que desafia a 
nossa geração.

Tito Velosa

A anormalidade virou rotina
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De repente, quase de repente, algo invi-
sível, inteligente, subtil, manhoso, 
mortífero, corta-nos as asas e sem que-

rermos, nos remete para o íntimo de nós e da 
nossa casa! De repente, ficamos assim, para-
dos, perplexos, confinados a nós mesmos 
e às paredes do nosso habitáculo. Nós, 
omnipotentes, presentes em todo o lado, em 
constante interação com os outros, enchendo 
ruas, praças, escolas, lojas, mercados, cen-
tros comerciais, cafés, restaurantes, centros 
de convívios, de repente, ficamos assim, 
parados, obrigados a ficar em casa, a conver-
sar com nós próprios e com os que connosco 
coabitam, coisa que raramente fazíamos 
ou fazíamos a correr porque tudo era mais 
urgente e inadiável…

Sim, veio o vírus, esse personagem que 

Não vivemos tempos fáceis. O encerra-
mento das escolas, todas as restrições 
ao nosso dia a dia… E o medo. O medo 

de que não aconteça só aos outros. Que o 
“bicho” chegue à nossa porta (ou daqueles 
que nos são queridos) e deixe estragos.

Ora bem, a nossa família já está em casa 
desde o dia 13 de março.

Nessa sexta-feira, de manhã, dei as últi-
mas aulas e preparei os alunos para o traba-
lho nas próximas semanas, feito a partir de 
casa, mas sobretudo para o dever cívico de 
ficar em casa, quietos, sem correr riscos. 
Tinha sido colocada há duas semanas.

Ainda nem conseguia associar os nomes 
dos meus alunos às suas caras quando, numa 
quinta-feira à noite, soube que teria que 
começar a dar aulas numa plataforma online, 
com três dias para operacionalizar toda essa 
mudança. Por muito à vontade que estejamos 
com o uso das novas tecnologias, e por muito 
práticos e resilientes que sejamos, esta é uma 
situação excecional que nos coloca muita 
pressão: temos de ser bons profissionais, 

parece saído dum livro de ficção e torna-se a 
mais funesta realidade, o nome mais pronun-
ciado na atual circunstância das nossas vidas. 
Ele está cá mas não o vemos, ceifando vidas 
sem dó nem piedade, inimigo numa guerra 
que não conhece fronteiras, raças, credos, 
estatutos sociais, culturais e económicos. 
Torna-nos todos iguais! O primeiro passo, se 
aprendermos a lição que ele dolorosamente 
nos está a ensinar, para o tratamento ou even-
tual cura, do egoísmo, desamor, consumismo 
selvagem e falta de compaixão que afectam 
grande parte da humanidade

E o pobre planeta Terra que está nos 
seus limites de saturação e já não aguenta 
tanto ultraje? Finalmente respira um pouco 
com esta paragem forçada imposta a todos 
os humanos. Sim, porque o não humano, 

bons pais, esposos, “donos de casa”… Tudo 
ao mesmo tempo, 24 horas por dias, 7 dias 
por semana, por tempo indeterminado.

Têm sido dias tão atípicos que nem me 
dou ao trabalho de perceber se bons ou 
maus… São diferentes. Assistimos, nas 
redes sociais, ao desfilar de receitas, passa-
tempos e outras formas de combater o tédio, 
sempre acompanhadas de divagações sobre 
o tempo que agora sobra para fazer aquilo de 
que mais gostamos, para isto e para aquilo. 
Juro que tento, mas não consigo esticar o 
meu tempo nestes dias. Certamente tenho 
qualquer upgrade em falta.

É certo que passo todo o dia com a minha 
filha e com o meu marido. É certo que con-
tinuo a falar com os meus familiares que, 
lá longe, no continente, vivem os mesmos 
receios que nós. Mas não chega! As notifi-
cações das plataformas são uma constante, 
quase tão constante como o Panda, a Masha 
e a Xana Toctoc… É preciso andar atrás da 
bebé, preparar materiais, responder a e-mails 
de alunos, arrumar brinquedos, andar atrás da 

continua a sua vida normal e livre, porque 
o merecem! Os ares e as águas clareiam e 
dão-nos a esperança de que, se o homem 
quiser, pode construir um mundo novo, mais 
solidário, mais pacífico e mais saudável para 
todos os seres que nele habitam! Temos de 
aproveitar este tempo de pausa para aprender 
outra forma de viver, em retiro, mas refletindo 
sobre nós e sobre o mundo que temos de 
deixar para trás e o mundo novo que dese-
jamos para nós e nossos descendentes. Este 
tempo não pode ser de solidão , tem de ser 
de reflexão e criação! Só assim, terá sentido! 
Talvez este vírus que nos obriga a parar, 
seja o remédio doloroso mas salvifico que a 
humanidade precisa!

Maria da Conceição Vieira de 
Freitas Santos

bebé, preparar refeições, fazer algum exercí-
cio, limpar a casa… pelo caminho tentar ler, 
andar atrás da bebé, acalmar birras, pesquisar 
recursos, manter a sanidade mental… Ufa…

Vivemos tempos estranhos, de muita 
angústia perante o desconhecido, que muitos 
comparam a uma guerra. Na verdade, vive-
mos uma guerra, silenciosa, onde não ouvi-
mos tiros, nem alarmes antes de bombardea-
mentos ensurdecedores. Não assistimos a 
alianças entre países, contra outras alianças 
do lado oposto das trincheiras. E embora 
estejamos todos unidos contra um desconhe-
cido invisível, essa invisibilidade é o nosso 
maior problema. Ninguém sabe se está infe-
tado. “Eu não tenho sintomas nenhuns, que é 
o que pensaram cada uma das (…) pessoas 
que hoje estão infetadas com esta doença, na 
Madeira” (Paulo Jardim).

Pela primeira vez na História lutamos 
todos juntos contra um inimigo comum. 
Vamos vencê-lo. Basta que cada um faça a 
sua parte. Fique seguro! Fique em casa!

Joana Valente de Abreu

Estudo em casa

Lar doce lar! (ou a nossa forma de nos protegermos do COVID-19)

Virus que nos pode curar
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Quarentena

Como nos adaptarmos a este novo cená-
rio? Como fazer ensino à distância 
quando os cursos onde lecionamos são 

iminentemente práticos? Mudar rápido e con-
seguir bons resultados? E agora?

O momento pelo qual passamos obriga as 
instituições de ensino a repensar e a reestru-
turar rapidamente os modelos. Uma das con-
sequências é a exigência de que os profissio-
nais se adaptem às mudanças com agilidade, 
e neste ponto estão intimamente ligadas as 
novas tecnologias.

Sendo assim, está criado o desafio: ou 
aprendemos a ter mais flexibilidade para lidar 
com o novo cenário, ou vamos sofrer para 
conseguir sobreviver.

Neste processo de adaptação, em que 
é preciso se fazerem mudanças radicais na 

forma como damos as aulas, a curiosidade 
e vontade de aprender será o primeiro passo 
para uma trajetória de mudanças.

E neste contexto ter um alto poder de 
adaptação, é uma vantagem!

As reações são diversas, onde aparecem 
comentários desmotivadores dos mais resis-
tentes à mudança e a reestruturações.

No entanto, prevalecem os que sabem que 
perante esta situação de “Isolamento Social”, 
é essencial se fazerem mudanças e por isso 
se centram em fazê-las o melhor que sabem. 
São esses que conseguem fazer com que o 
barco não fique à deriva e continue a navegar 
até chegar a “bom porto”.

Perante este cenário do qual fazemos 
parte, só nos resta encarar de frente esta 
mudança, nos tornando mais flexíveis e resis-

tentes à frustração, percebendo que todas as 
mudanças nos trazem possibilidades.

E não nos podemos esquecer de que a 
carreira é uma questão de responsabilidade 
individual, onde para crescer é necessário 
nos adaptarmos a novos e até impensáveis 
cenários. Desta forma conseguiremos enca-
rar com maior leveza e de forma eficiente as 
mudanças que poderão ocorrer ao longo da 
nossa carreira.

O poder da adaptação… para levantar 
rapidamente das quedas…para aprender e 
evoluir…para confiar e seguir em frente…

Susana Maria Salvador Rebelo 
Sousa

O poder da adaptação
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No Dia Mundial da Arte partilho convosco uma pin-
tura, com texto explicativo, que fiz no período de 
quarentena.

Neste período, tão difícil, senti necessidade de comu-
nicar, de criar. A arte e, a minha casa, foram o meu refúgio, 
a minha terapia, a minha salvação.

Na pintura existe um elemento natural, à esquerda, 
pintado de vermelho. Foi uma raiz que o mar me ofereceu, 
uns anos atrás, num dia de tempestade. Guardei-a até hoje 
pois sempre associei a sua forma à de um coração. Esta é 
a homenagem que faço à natureza e ao ser humano que, 
mais do que nunca, anda com o “coração nas mãos”, ame-
drontado, assustado mas, também, revelando preciosos 
exemplos de solidariedade e humanidade.

A maior parte das pessoas não têm braços pois mostra 
a nossa fragilidade e “impotência” perante um vírus impre-
visível e muito devasta DOR. Também revela o facto de não 
nos podermos abraçar nem tocar uns nos outros, como se 
fossemos despidos de AFETOS … Uma delas tem asas 
de anjo pois, mais do que nunca, somos seres inocentes, 
desprotegidos, apanhados desprevenidos neste contágio 
humanitário e comum.

Ao centro, em grandes dimensões, está o nosso real 
inimigo. Apesar de ser microscópico foi representado em 
grandes dimensões devido à propagação e devastação que 
está a ter no nosso planeta, principalmente, no ser humano.

À esquerda, uma figura em primeiro plano, com uma 
máscara, é uma humilde homenagem aos nossos enfer-
meiros e médicos que estão na linha da frente, a tentar 
salvar vidas …

À direita, no canto superior, está uma figura que chora. 
A única que tem braços e mãos para poder amparar as 
lágrimas.

Que o vírus do AMOR seja o primordial contágio a pre-
valecer no planeta! Este nos salvará …

Dalila Vieira

Esperança
Dia Mundial da Arte 
(15 Abril 2020)

ARCOVID-Íris

Um movimento de Arco-íris ondula pelos cantos e recantos.
Um toque de magia, uma ilusão ótica: a dança do sol com a chuva.
O mundo alterou-se e instalou-se na realidade, um misto de ficção.

O arco multicolorido invoca o “Todos por Todos”, a igualdade e a união.

Com o Vermelho, pinto a coragem, a paixão, o amor.
O estado de emergência, a urgência, a ciência,
a paixão, a compaixão, a dedicação e a educação.
Num mundo de incerteza, valida-se a prudência.

Com o Laranja, pinto a comunicação, a cordialidade, a prosperidade.
O relacionar-se, o estar e não estar presente, o ser consciente.
Fazer parte de um todo, o todo que se sente.
Ser a mudança, ativar o sucesso, salvar o ambiente.

Com o Amarelo, pinto a alegria, a luz, a jovialidade.
Alegria por ser mestre, professor, educador, mentor.
A luz, à criança, ao adolescente, ao jovem, ao Homem.
A jovialidade, no ensino à distância, certamente compensador.

Com o Verde, pinto a esperança, a paz, o equilíbrio e a confiança.
Soldados sem armas, lutadores firmes, guerreiros em ação.
Perseverança aos que detêm o poder e deliberam as decisões.
Querer e crer num futuro, com segurança, em sustentável evolução.

Com o Azul, pinto a calma mental, a harmonia e a autoridade.
O mar, o céu, o dia, a noite e a penumbra.

Reforçar a força espiritual, ser persistente em cada dia.
Unir as mãos que o azul do amanhã, já vislumbra.

Com o Anil, pinto a sinceridade, o respeito e a individualidade.
Em forma de coroa, invisível, contagioso, eis o risco.
Rotinas reinventadas, mudanças inevitáveis, ser prioridade.
O individual refletido no todo. O todo que é ser Humanidade!

Com o Violeta, pinto a espiritualidade, a introspeção, o recolhimento.
A exaltação do pensamento humano, a consciência, a essência.
Um Arco-íris e um punhado de fé, momento mágico de cada dia,

Olhando para o futuro e para o Mundo com Esperança e Magia.

Ana Rita Barreto F. Luís Silva
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Os tempos que estamos a atravessar 
trouxeram enormes desafios à nossa 
vivência do dia-a-dia, sendo espe-

cialmente sentido no âmbito da comunidade 
escolar. Por um lado, o desafio da tecnologia 
que, de um momento para o outro passa a 
constituir-se como “tábua de salvação”, numa 
tentativa de se virtualizarem comunidades de 
aprendizagem, ainda que, na generalidade, os 
seus elementos se encontrem pouco capaci-
tados para uma utilização eficaz das novas 
ferramentas, nomeadamente num formato de 
funcionamento em rede; por outro, de forma 
paradoxal, há a necessidade de se recupe-
rarem paradigmas do passado, como seja 
a transmissão de conteúdos a reforçar uma 
componente essencialmente instrucionista! 
Simultaneamente, temos de conviver com um 
outro paradoxo, como seja a necessidade de 
termos os alunos, ainda mais tempo, “agar-
rados” aos ecrãs– seja de tablets, PC´s ou 
televisão-, ao contrário de tudo o que era 
sensatamente defendido até há pouco tempo. 
Contudo, não há dúvida: a necessidade assim 
obriga, são tempos de “remediar”!

O desafio curricular, por sua vez, acaba 
por nos ajudar a desvelar, o que afinal, é 
essencial. Quando a preocupação é verdadei-
ramente o processo de ensino-aprendizagem, 
e a forma como os nossos alunos podem 
prosseguir, com alguma “normalidade”, tal 
processo, o foco centra-se, inevitavelmente 
nas áreas e conteúdos fundamentais – basta 
ver as grelhas propostas para o telensino -, 
sendo que em tal processo, conceitos como 
flexibilidade curricular deixam de ter relevân-
cia, bem como (naturalmente!) uma panóplia 
de projetos de duvidosa necessidade ou efi-
cácia sendo esta, também, uma oportunidade 
única para constatar a verdadeira inutilidade 
de múltiplas grelhas e registos, que simples-
mente inundam o cotidiano dos docentes, 
não deixando saudades! No processo são 
cancelados, e bem, as Provas de Aferição e 
os Exames até ao 9º ano, podendo suportar o 

questionamento da sua real pertinência. Esta 
necessidade de ensino à distância, sendo o 
recurso possível, também ajuda a separar o 
essencial do acessório.

Mas a (re)descoberta do essencial está no 
valor da própria escola, e do caráter insubs-
tituível da sua função e da interação dos seus 
agentes. São os alunos, que após semanas de 
confinamento, desejam o regresso à normali-
dade, ou seja, ocupar o seu lugar na escola, 
pois essa escola é para eles mais do que um 
lugar onde se aprende “matéria”, mas onde 
têm a oportunidade de socializar, expressar 
afetos, manifestar dúvidas, procurar ajuda, 
crescer!

Os professores, esses, são e serão 
SEMPRE insubstituíveis na sua função, por 

muita tecnologia que tenham a apoiá-los. 
Essa será sempre, e só, uma ferramenta! 
Embora muitas vezes desgastados por uma 
burocracia sem sentido, o caráter dedicado, 
atento e preocupado com a aprendizagem 
dos alunos que os nossos professores, dia-
riamente, demonstram dentro das paredes 
da escola irá, com toda a certeza continuar, 
agora, a partir das paredes de suas casas. 
É o profissionalismo de todos eles, no seu 
melhor!

É tempo de mudança, mas também uma 
oportunidade de relembrarmos o que é essen-
cial. Que todos aprendamos a lição!

Arnaldo José Dinis Fonseca 

Resilência
A escola em “tempo de reclusão”: entre paradoxos e a (re)descoberta 
do essencial
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Olá a todos e a todas, escrevo a todos 
vós daqui da minha humilde bolha 
(casa), que nos tem mantido mais ou 

menos prisioneiros condicionais.
Em primeiro lugar, devo dizer que o que 

mais me preocupou durante todo este tempo 
foi o meu equilíbrio mental, emocional e 
físico, porque não sou do tipo de pessoa de 
ficar quieta e fechada entre quatro paredes. 
Devo dizer que tem sido difícil e que tenho 
feito um jogo de cintura para não enlouque-
cer. Pediram-me que vos escrevesse estas 
palavras e achei que só sendo o mais sincera 
possível é que seria justo o meu testemunho.

Quando me apercebi que a quarentena 
estava para durar e que se estenderia bem para 
além de uns simples quinze dias, comecei a 
agarrar-me com todas as forças possíveis 
e imaginárias a tudo o que me foi possível 
para conseguir manter-me saudável. Tendo 
sempre presente todas as orientações ema-
nadas pelas autoridades competentes sobre 
esta pandemia que se abateu sobre todos nós, 
depressa me apercebi de que reforçar a minha 
alimentação, que já por si só era saudável, 
seria um grande ponto de partida para evitar 
esta infeção. Ficar saudável foi o mote para 
cozinhar mais e variar o máximo possível, 
coisa que faço com agrado e é, não só desa-
fiante, como relaxante para mim. Sem esque-
cer os meus momentos diários de meditação, 
ioga e muita fé.

Devo dizer que engordei considera-
velmente e que não foi por não ter incluído 
uma rotina diária de exercício físico, mas 
sim porque nos momentos de lazer o des-
tino mais rápido que encontro é a cozinha e 
o frigorífico. Mas antes gordinha que doente! 
Li algures que as pessoas gordinhas são as 
mais felizes e as mais bem-humoradas, tenho 
pensado muito sobre isso como forma de me 
animar. Hihihi

Quanto foi decretado o fecho das esco-
las na região Autónoma da Madeira, a grande 
maioria dos alunos da minha escola e das 
turmas que leciono já se comunicavam por 
grupos através da aplicação WhatsApp e as 
que não estavam foram logo conectadas a fim 
de melhorar a comunicação entre professo-
res e alunos. A partir deste momento, outras 
aplicações foram utilizadas. O contato com 
os meus alunos não se perdeu em tempo 
algum. Eu já tinha aderido à aplicação Tik Tok 
(aplicação de realização de vídeos rápidos 
sem voz) e claro que me mantive em con-
tato virtual com todos, tendo acesso àquilo 
que os meus pequeninos faziam em termos 
de estratégias de diversão, vídeos rápidos 
e engraçados, mas que os mantinham em 
contato entre si também. Para a minha dis-
ciplina, Educação Física, esta aplicação é de 
uma importância enorme devido à riqueza de 
trabalho de coordenação. A quem ainda não 
a conhece aconselho a sua visualização, até 

porque é uma aplicação cada 
vez mais utilizada por vários 
famosos da nossa sociedade 
como forma de se manterem 
divertidos e ocupados.

Eu, como leciono o 
segundo ciclo, sempre achei 
que os alunos já tinham 
as ferramentas digitais nas 
suas mãos e, com estas 
como aliadas de educação, 
a aprendizagem seria mais 
atrativa. Tive muita forma-

ção em aulas digitais da editora Leya, Escola 
Virtual e em outras plataformas digitais, tanto 
através da minha Escola, Básica do 2º e 3º 
Ciclos Dr. Eduardo Brazão de Castro, como 
pelo meu sindicato, o Sindicato dos Profes-
sores da Madeira.

Nos tempos difíceis que vivemos os 
meus alunos tiveram sempre contato com a 
escola e, acima de tudo e mais importante, 
com os seus professores, recebendo sempre 
o feedback necessário às tarefas realizadas. 
Mas confesso que o que me dá mais prazer é 
sentir que em tempo algum os Encarregados 
de Educação estiveram tão conectados com 
os professores e com a escola. Sentir os pais 
envolvidos com as tarefas dos seus filhos é 
muito bonito de se ver.

Tenho saudades de dar uma aula presen-
cial. A minha disciplina é prática e sinto falta 
do feedback imediato de uma tarefa realizada 
por cada aluno, dos seus comentários, das 
suas dificuldades, dos seus sucessos e até 
daqueles comentários que algumas vezes 
perturbavam as aulas. Ai que saudades que 
eu tenho! Falta-me o carinho e o olhar de 
satisfação pelo desafio ultrapassado. As 
emoções são insubstituíveis. Vi aulas gravá-
veis de sequências de aeróbica, que pedi aos 
alunos para realizarem, e a minha satisfação 
foi imensa quando vi que alguns encarrega-
dos de educação acompanharam os alunos 
nas sequências. A nossa escola continuará 
com este ensino à distância e outras plata-
formas já foram escolhidas, agora temos de 
continuar em sintonia e tentar dar o nosso 
melhor em conjunto. Agradou-me sentir que a 
minha escola tem feito um grande esforço no 
sentido de dotar todos os alunos com ferra-
mentas necessárias para garantir que nenhum 
aluno fique para trás. A equidade no ensino é 
algo que me enche a alma. Obrigada a todos 
e a todas pelo esforço. Os nossos alunos e 
as nossas alunas merecem. Cuidem-se por 
favor.

Rute Sandra Câmara Fernandes

O Tik Tok do dia a dia

Auto controlo
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O dia começa não tão cedo como antes. 
Continuo a preparar os pequenos-al-
moços, a acordar os miúdos para mais 

um dia de aulas, a vesti-los e a orientá-los 
para o novo dia. O marido já foi trabalhar, 
mas nós só vamos trabalhar daqui a pouco, 
no entanto não saímos de casa.

De repente, começa a azáfama…são 9 
horas. Cada um fica no seu espaço. Um no 
quarto, outro na sala e eu no escritório. De 
computador ligado, preparo os materiais 
necessários (já feitos anteriormente) para dar 
a minha aula online. Contudo, o meu peque-
nino chama: “Mãe, quero ver o TOPS!” e lá 
vou eu colocar os desenhos animados para 
que ele sossegue e me deixe trabalhar. Volto 
a sentar-me para continuar e chama o mais 
velho: “Mãe, tenho dúvidas!” e lá vou, esca-
das acima, para ajudá-lo no que é preciso.

Volto a sentar-me e já tenho mensagens 
para responder de alunos, de pais com dúvi-
das de todo este processo que estamos a 
viver. Começo a responder…mas já está na 
hora das aulas na TV e eu tenho de ver para 
acompanhar o meu mais velho e saber quais 
são exatamente as atividades que vão surgir 
naquele programa. Sim, porque os profes-
sores não têm acesso às filmagens antes de 
acontecer, só sabem o que irá ser pedido ao 
mesmo tempo que os alunos.

Durante este momento, estou a visualizar 
a TV, a acompanhar o meu filho e a ser cha-
mada pelo caçula e lá vou escada abaixo.

Acabadas as aulas na TV, está na hora 
da minha aula online com a minha turma, 
mas antes tenho de orientar o meu filho mais 
velho nos próximos passos a seguir. Desço a 
escada para voltar ao escritório, o meu filhote 
chora que quer brincar. E agora? Tenho aula 
para dar? Os alunos estão à espera? Vou atra-
sar-me? Mil e uma coisas me passam pela 
cabeça.

Vou pedir ao mais velho para parar as 
suas atividades, porque ainda não começa-
ram as suas aulas online, para ficar com o 

Tenho dias que acordo perdida no tempo, 
às vezes não sei bem o dia do mês e até 
o dia de semana em que me encontro. 

Sem dúvida que as nossas vidas mudaram 
drasticamente.

Onde quer que estejamos, o silêncio inva-
diu-nos tornando-se quase perturbador. As 
cidades estão vazias, o imenso mar azul está 
bem ali à nossa frente, mas não podemos 
desfrutar dele. Não há mais turistas a vaguear 
pelas ruas do Funchal, nem navios de cruzeiro 
no porto, não há espetáculos culturais, nem 
cinemas, nem cafés, nem convívios sociais 
entre amigos e até familiares, o trânsito dimi-
nuiu a olhos vistos, os transportes públicos 
vão deambulando praticamente vazios. Não se 
ouve mais o barulho das crianças e jovens à 
saída e entrada das suas escolas …

A palavra de ordem passou a ser “FIQUE 
EM CASA”. Sair de casa tornou-se para nós 
uma constante ameaça, uma ameaça invisí-
vel mas que pode ser mortífera, pelo que, em 
muito pouco, tempo, todos nos vimos obriga-
dos a reinventar-nos.

Sou Educadora de Infância, com muito 
orgulho, e confesso-vos, sinto falta

de tantas coisas, mas sinto sobretudo falta 
daqueles abraços sentidos e sinceros dos 

seu irmão a brincar para a mãe poder dar a 
sua aula.

Dou a aula entre falhas de som, de imagem 
e de rede, em alguns momentos, com alunos 
a ver uns por computador, outros por tablet e 
ainda alguns pelo telemóvel. Quero chegar a 
todos, mas não consigo, pelo menos, naquele 
momento… naquela aula. Fico frustrada, 
cansada e triste, mas continuo a fazer telefo-
nemas para tentar agilizar as situações técni-
cas com a ajuda dos meus colegas, de modo 
a que isto funcione.

Chegou a hora de almoçar, ele não teve 
tempo de terminar as suas tarefas nas horas 
previstas. O meu filho é muito responsável 
e o seu sistema emocional colapsou ao ver 
que não cumpriu o pretendido. Ele chorou e 
eu tentei acalmá-lo, fazendo-o entender que 
tem o resto do dia para o fazer e ele só me 
diz: “Mãe, mas tenho dificuldades. Preciso de 
ti!”. O meu coração parou naquele momento. 
Pedi-lhe para almoçar e de seguida fui ajudá-
-lo. Depois voltei ao computador para conti-
nuar os telefonemas, a preparação das aulas e 
as correções dos trabalhos.

São 20 horas, desligo o computador para 
estar a próxima hora com a minha família. 
Mas entretanto, continuo a receber mensa-
gens, continuo a tentar responder dentro do 
possível, de modo, a acalmar e minimizar as 
dúvidas que continuam a pairar.

Sou professora com muito gosto, apesar 
de todas as coisas que dizem da nossa profis-
são, mas neste momento sou tudo de uma só 
vez, tenho todo o tempo do mundo, mas sinto 
que não tenho tempo nenhum.

Daisy Nathalie Mata Nóbrega 
Vasconcelos

Crise Económica
O dia de hoje
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meus “meninos”, de os ouvir às vezes sus-
surrar-me ao ouvido “gosto de ti”, “és linda”! 
De dançar, meditar, pintar, desenhar, inventar 
jogos com eles, vermos todos juntos o eclodir 
de mais uma borboleta que se manteve no seu 
casulo por algum tempo. É primavera e não 
podemos ver juntas as flores crescerem, os 
bichinhos de conta rastejar muito devagarinho 
no recreio da escola, o chilrear dos passari-
nhos, o cheiro da relva cortada, até mesmo 
o barulho de um berbequim incómodo numa 
obra algures nas imediações da escola.

É isso, começo mesmo a ter saudades da 
minha rotina, porque mesmo que arranjemos 
estratégias para continuar em contacto com as 
nossas crianças, de forma virtual, não há nada 
como dar vazão aos nossos sentimentos, às 
nossas emoções, que começam já a ressen-
tir-se fruto deste isolamento social a que nos 
vemos obrigados.

Hoje, todos tivemos mesmo e forço-
samente que nos reinventar, que aprender 
novas metodologias e dominar infalivelmente 
as tecnologias que nos aproximam de quem 
está longe. E até chegamos à conclusão que 
sabemos muito mais do que aquilo que supú-
nhamos saber, ou então, como diz o ditado “A 
necessidade assim o obriga!”

São muitos os pais e encarregados de 
educação que têm que ficar com os seus filhos 
em casa, não é fácil, pois muitos deles têm de 
continuar a trabalhar mesmo que em teletra-
balho, para além disso, têm também que gerir 
as necessidades emocionais e escolares dos 
seus educandos. Não é fácil para ninguém, 
acreditem.

Por sua vez os professores estão agora 
com maior sobrecarga no seu trabalho do que 
quando se encontravam na escola, pois têm 
que arranjar estratégias para se manter em 
contacto quer com pais, quer com os seus 
alunos. O stresse toma, nestes dias, conta 
de todos, (pais/encarregados de educação, 
alunos e professores). Para a maioria de todos 
dos alunos, está a ser muito doloroso ter que 
responder a tantas solicitações de trabalhos 
escolares.

E agora eu pergunto-me. E aqueles que 
não têm nas suas casas acesso a estas tec-
nologias? Que não têm “tablet”, computador, 
nem “smartfhones”, ligação ao wifi, entre 
outros tipos de instrumentos. E o tempo que 
estas crianças/jovens passam em frente de 
ecrãs? – Aspeto tão refutado por psicólogos 
e entendidos na matéria. Pois, é um pouco 
ambíguo, pois mesmo sabendo que o mundo 

não pode parar, deparamo-nos com muitos 
paradigmas.

Mas, certos de que todos esperamos o 
melhor e que, neste momento difícil pelo qual 
estamos a passar, só nos resta aguardar e 
ter esperança que todos possamos aprender 
muitas coisas, que nos reinventemos de forma 
mais adequada dentro dos valores e atitudes 
cívicas que nós, professores e educadores, 
tentamos sempre passar aos nossos alunos.

Que aprendamos a ser mais solidários, 
mais compreensivos, mais amigos, porque a 
vida pode ser tão efémera.

De lamentar são as perdas de muitas vidas 
que já pudemos testemunhar, a mendicidade, 
a o aumento da violência doméstica, o desem-
prego que sobe assustadoramente, isto sim, é 
muito dramático.

Que esta pandemia seja passageira e que, 
finalmente, nos possamos voltar a abraçar e 
a socializar, como sempre fizemos, e que os 
estragos feitos possam ser reparados o quanto 
antes.

Cuidem-se e cuidem dos outros também.

Anabela Machado
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Na presente conjuntura, é incontornável 
falar da pandemia que nos assola. O 
título não é fortuito e pretende mani-

festar a minha estupefacção perante o des-
concertante comportamento evidenciado por 
significativo número de concidadãos nossos, 
que tive oportunidade de presenciar, numa 
recente saída minha, em localidade que não 
interessa nomear, por motivo de força maior.

A que devemos tamanho aparente aten-
tado à nossa liberdade de movimentos e à 
nossa economia? A razão chama-se, como 
todos sabemos, SARS-COV2 e é um vírus 
identificado, no passado ano, na China. Esta 
sigla, supostamente complexa, é traduzida 
para português por Síndrome Respirató-
rio Agudo Severo – Corona Vírus 2, porque 
um primeiro apresentou-se-nos já naquele 
mesmo país em 2002.

Aquele que agora nos “decidiu” infec-
tar produziu uma doença que a comunidade 
científica convencionou designar de COVID-
19, que na nossa língua significa Doença do 
Corona Vírus de 2019. Posto isto, deixa-me 
um tanto ou quanto surpreendido ouvir, por 
vezes, políticos, jornalistas, profissionais 
de saúde, cientistas e população em geral a 
tratar esta doença (a COVID-19) no mascu-
lino. Dirão alguns “olha-me este armado em 
esperto a dar lições de língua portuguesa 
quando nem para isso está habilitado”.

Aqui volto ao título que dei a este texto 
e às palavras que escolhi para o introduzir. 
Julgo que um número significativo de nós 
está a tratar o SARS-COV2 com a mesma 
negligência com que trata a nossa língua 
materna e não pode, porque o assunto é sério 
e mesmo muito grave.

Não nos confinaram às nossas habitações 
por mero capricho, ou por qualquer laivo de 
regime ditatorial – que me perdoem todos os 
que já o perceberam. Se a infecção se disse-
minasse rapidamente, muitos ficariam doen-
tes, todos esses recorreriam aos hospitais e 
seria o caos no nosso Serviço Nacional de 

Saúde. Dirão os mais distraídos “e ficamos 
em casa por causa deles?” e estarão possivel-
mente a pensar nos mais idosos, nos doentes 
crónicos e outros com algumas morbilidades. 
Ainda por cima a mortalidade destes pouco 
ultrapassará os 10%, pensarão.

NÃO, todos NÓS! Atentemos na ideia de 
hospitais cheios, com doentes que infec-
tariam todos os que os circundam, onde os 
profissionais de saúde adoeceriam, todos os 
hospitalizados veriam agravadas as suas con-
dições clínicas e grande parcela sociedade 
seria atingida, nas melhores estimativas em 
60%. Não seria só a COVID-19 a não poder 
ser tratada, seriam todas as patologias e 
urgências que chegassem aos hospitais, clí-
nicas, centros de saúde… Cheios de doentes, 
com poucos profissionais disponíveis, com 
os diversos meios tecnológicos totalmente 
absorvidos, morrer-se-ia de praticamente 
tudo, nestes hospitais, não pela gravidade da 
ocorrência mas pela falta de assistência.

Felizardos por vivermos num arquipélago, 
estamos a perder a oportunidade de fazer a 
aprendizagem para combater eficazmente uma 
epidemia, porque como sempre pensamos 
viver “num cantinho do céu”; ou será antes 
um cantinho do inferno que só nos protege 
porque temos “mais sorte do que juízo”.

Não tenho saído mesmo, porque julgo 
que assim tem de ser, excepções feitas às 
saídas únicas e sublinho uma só à farmá-
cia, ao supermercado e ao pão. Condói-me 
saber que muitos fazem alguma destas saídas 
(quase) diariamente. SIM, como pão com 
semanas do congelador. Volto aqui à sorte 
porque, se o SARS-COV2 estivesse mais 
disseminado entre nós, este comportamento 
faria de nós trágicas vítimas desta nossa 

irresponsável conduta.
Como comecei por vos contar saí. Por 

todo o lado via carros a circular, em número 
preocupante, mas mais preocupante o número 
de pessoas pela rua, sem máscara, que ultra-
passavam a centena, a principal desculpa o 
exercício físico, aos pares e trios, de pessoas 
nitidamente de agregados familiares diferen-
tes e pensei novamente na sorte.

Não podia deixar passar em branco a 
opinião, porque de uma opinião se trata, que 
a economia está a morrer. A economia não 
é uma vida, ela retrocede, definha, estagna, 
cresce mas ainda não a vi morrer. Fá-lo-á 
quando morrerem os seus atores, os Huma-
nos.

Quem morre são os seres vivos, e 
“enquanto há vida há esperança”, “vão-se os 
anéis, ficam os dedos” e quando a Vida se for 
deixa de haver economia. A nossa experiên-
cia local em calamidades já nos mostrou que 
as pessoas devem estar sempre em primeiro 
lugar e que, quando as pessoas põem as 
coisas como prioridades suas, não se salva 
nenhuma, nem coisas nem pessoas.

Não termino sem satisfazer a curiosidade 
de quem me leu até aqui. Saí por força maior, 
porque o meu pai, já septuagenário, havia 
partido um braço e, do hospital, pediu-me 
apoio para o levar a casa.

Não o podia recusar, nem com toda a 
frieza do isolamento social. Tomando as 
medidas possíveis de protecção e distan-
ciamento para nos protegermos, tinha de 
estar presente neste momento de fragilidade 
daquele que, tantas vezes, altruistamente, 
sem atender então a quaisquer cuidados de 
autoprotecção, me auxiliou.

Manuel Esteves

Crise Social
À sorte
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Paz no Coração…
Todo o ser é livre e cheio de amor…
Todos somos capazes de amar, mas 

não somos capazes de amar sós…
Somos reunidos de emoções, de múltiplas 

escolhas e de muitas imperfeições…
Haja muita fé, muita coragem, esperança e 

resiliência para navegar com liberdade e amor.
Sejamos marinheiros de amor, onde amar 

o próximo seja o melhor caminho a percorrer, 
mas saibamos amar sem ferir, mas sim cul-
tivando da melhor forma possível laços que 
possam construir pontes, ajudando a evo-
luirmos como seres imperfeitos, mas dignos, 
abertos à escuta e ao perdão.

Porque amar é dar-se ao outro, perdoando 
e aceitando os ventos contrários.

A resiliência faz de nós Força, mas a nossa 
origem e as nossas múltiplas fraquezas fazem-
-nos lembrar que somos imperfeitos.

Só com Paz no coração é que consegui-
mos e podemos ACREDITAR que um dia a 
imperfeição nos levará à união perfeita.

Pois é somente com Amor que existe um 
Mar calmo e capaz de vencer as diversas cor-
rentes…

Seja um Marinheiro de Amor e de Bondade.
A paz vem do coração, do nosso interior, 

daquilo que deixamos semear dentro de nós 
próprios. Por essa razão, precisamos de ter 

calma e apreciar melhor o outro, a criança, 
a família, a razão de algo acontecer, quando 
estamos longe.

Hoje, já conseguimos ver melhor e conhe-
cer o outro, porque não temos por onde fugir, 
não temos escolha, temos mesmo de aguentar.

Hoje, parece que conhecemos mais os 
nossos encarregados de educação, a forma 
como lidam em casa com os seus filhos, pois 
agora partilham connosco os vídeos, os traba-
lhos e conversam mais sobre o que sentem.

Existe agora uma maior proximidade com 
os filhos, com a família e toda a comunidade 
educativa, partilhando sentimentos, emoções 
que nunca foram pronunciadas.

As famílias hoje criaram rotinas em casa 
com e para os seus filhos, e hoje observo que 
foi “preciso parar”, para  educar, para comuni-
car e ensinar mais e melhor.

Vejo mais empenho e mais interesse 
em educar e aprender. Não quero dizer que 
a Escola não é necessária, mas é apenas um 
meio, um complemento. A Família é a base e 
hoje observo nos trabalhos que me enviam o 
querer fazer bem, a preocupação de perguntar 
“está bem assim?”.

Aprendemos melhor agora, em casa, 
fazendo o nosso melhor, criando e usando as 
mais variadas experiências, tarefas e técnicas 
pelos meios de comunicação existentes: via 
email, via Skype, via Messenger, Facebook, 

WhatsApp e videoconferência.
Estes meses em casa fizeram as pessoas 

pararem e refletirem; não sobrevivemos sem 
comunicarmos uns com os outros. Até eu senti 
mais necessidade de comunicar.

Senti vontade de conversar mais, abrindo 
portas que não tinha aberto, as portas da ami-
zade.

Por essa razão, amem-se! É urgente criar 
laços, pois podemos afundarmo-nos num 
imenso azul mar vazio e sem retorno; tudo o 
que colhemos semeamos; a lei do retorno é 
infalível.

Por essa razão, saibamos brotar em nós, a 
partir de Deus, uma vida de bondade e oportu-
nidades de acolhermos os outros, de nos apro-
ximarmos mais daqueles que, sem o Covid19, 
não o faríamos.

Viva a capacidade de Amar e Perdoar de 
forma livre e sem quebrarmos o compromisso 
de cuidarmos do outro, pois muitas vezes 
refletimos no outro, o que existe no interior de 
nós.

Cuidem-se e procurem encontrarem-se 
no silêncio; mudemos os nossos comporta-
mentos aproveitando todo este tempo livre e a 
causa do Covid19.

Por vezes, é preciso ficar sós, para refle-
tirmos mais.

Por vezes, é necessário o convívio para 
sabermos quem somos e com quem lidamos.

Por vezes, é mesmo pre-
ciso criar distância para sentir 
o quanto é importante Amar e o 
quanto é importante um abraço e 
o Ser quando tudo isto terminar.

Acordemos para o essen-
cial e naveguemos no barco do 
amor…Aquele barco de que 
o Papa Francisco nos falou. 
Afinal, estamos todos no mesmo 
barco, mas só se salvará aquele 
que estiver com Deus.

Isabel Gouveia

Às vezes é preciso parar SNS
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Mutações

Fonte: https: // www.rtp.pt/madeira/cultura/historia/-do-liceu-jaime-moniz-em-livro_13815
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As meninas do liceu (anos 60/70)

Éramos assim…
Pequenos bandos de pombas brancas
Arrulhando nos pátios tranquilos

à sombra de buganvílias escarlates
Risos tímidos, gargalhadas, canções da moda
A canção proibida “ Je t’aime moi non plus”
ouvida às escondidas, tinha outro sabor…
Livros de autógrafos e fotonovelas passavam de mão em mão
E eram mais populares que o manual de Matemática
e que os exames escritos e orais do segundo, quinto e sétimo anos
Ainda oiço o retinir dos berlindes a bater no chão do pátio
De onde nos debruçávamos para ver os rapazes
Que nos atiravam tangerinas roubadas no laranjal do Liceu
Éramos assim..
Meninas caloiras de tranças, recém chegadas, fazendo vénias forçadas
subjugadas, humilhadas pelas doutoras do segundo ano…
E éramos conhecidas pelo número! Número 20, vem ao quadro!
Custou-me muito ser chamada por um número…
Depois, já mais confiantes, à saída das aulas
pelos corrimãos polidos das escadas
deslizávamos como flores brancas, sorridentes
em descidas vertiginosas, perigosas
Menina, suba e desça como deve ser! disse-me uma vez o Sr. Reitor
Trim…Outra aula começava, toda a turma levantada!
Bom dia Sr. Doutor! Gritávamos em uníssono
Éramos assim…
Bando de pombas domesticadas, aprumadas
Papagueávamos Je suis, tu es, il est…
Observando os lábios pintados de vermelho da D. Eulália, a “foca”
E viajávamos por Paris, sem nunca lá por os pés
Subiamos à torre Eiffel, navegávamos no Sena, subíamos ao Sacré Coeur…
Nas aulas de português ouvi a Menina do mar e a fada Oriana e aprendi poesia
Nas aulas de religião víamos filmes do Charlot com o padre Angelino
e na de lavores aprendíamos bordados e tricot
Ai, o toucado louro da D. Vera! Obra de arte inesquecível !
Chegávamos ao Liceu com a bata branca
dobrada, debaixo da capa de cabedal castanho
Vestida à pressa, à porta, pernas tapadas, até o joelho
Éramos assim…
E assim fomos crescendo e aprendendo a escola e a vida
Mestres inesquecíveis no melhor e no pior
Uns deixando saudades, outros más recordações
Perdendo e passando, lá chegávamos ao fim
Meninas do Liceu, quase senhoras
Já finalistas, quase doutoras
Andorinhas negras de asas esvoaçantes
Procurando novas rotas, outros destinos
Na ilha mãe, a maioria ficando
Outras, poucas, voando mais longe, para além do mar…

Maria Conceição Vieira Freitas Santos
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Estando iminente a reabertura das cre-
ches, jardins-de-infância e pré-escolar 
no continente, também os responsáveis 

pela Educação da RAM assumiram que pon-
deram reabrir, na região, estes estabeleci-
mentos, a partir de 1 de junho.

Essas declarações têm provocado a 
mesma reação que pais, educadores, psicólo-
gos e pessoal médico tiveram, no continente, 
perante as orientações do ME e da DGS, 
quase todas praticamente impossíveis de pôr 
em prática com crianças destas faixas etárias.

Certamente, estas medidas estarão, com 
toda a justiça, a ser tomadas para ajudar os 
pais, prestes a regressar aos locais de traba-
lho. Mas a que preço?

Este regresso, a acontecer, deverá, 
sempre, ser feito com a garantia de que nem 
as crianças nem os profissionais envolvidos 
correm riscos desnecessários, podendo, por 
isso, regressar confiantes e convictos de que 
estão em segurança. Só desta forma todos 
eles, mas de forma especial as crianças, con-
seguirão encarar este regresso de uma forma 
salutar e o menos traumática possível.

Muito haveria a dizer sobre este eventual 
regresso, mas fico-me por algumas conside-
rações, que considero importantes:

Em primeiro lugar, preocupa-nos que as 
crianças tenham de fazer uma nova adapta-
ção aos seus amigos, educadores e auxilia-
res. Principalmente as mais pequenas irão 
ter muita dificuldade em compreender porque 
são levadas para as salas por outros adultos 
de máscara e não pelos seus pais. Como irão 
compreender porque não podem brincar com 
os brinquedos a que estavam habituadas, 
nem com os amigos e, mais importante ainda, 
como poderão ser reconfortadas quando esti-
verem indispostas? Como poderão os adultos 
impedir que um bebé gatinhe pela sala, para 
explorar o espaço, a uma distância de 2 m das 
outras crianças?

Em segundo lugar, falemos dos educa-
dores e auxiliares, que terão de se compor-
tar segundo as normas de segurança que 
estão habituados a usar quando frequentam 
locais onde fazem compras ou obtêm algum 
serviço, mas não no seu local de trabalho, a 
que chamam segunda casa, e onde, por isso, 
têm de se sentir confortáveis para poderem 
dar toda a assistência e poderem realizar as 
atividades que têm planeadas para as crian-
ças. Além disso, muitos dos educadores e 
auxiliares estão com idade avançada e com 
graves problemas de saúde, que os colocam 

em risco acrescido em caso de infeção pelo 
coronavírus e que, por direito, poderão não 
ir para as escolas. Outros há que também têm 
filhos menores de 12 anos, que não podem 
ficar em casa sozinhos e, para estes, também 
há que arranjar uma solução, tal como acon-
tece com os filhos menores de muitos profes-
sores dos outros ciclos de ensino, se não lhes 
for permitido continuar em teletrabalho.

Acresce, ainda, a dificuldade que será 
os profissionais terem tempo para desinfe-
tar constantemente brinquedos e materiais, 
estando, ao mesmo tempo, a assegurar a 
segurança das crianças.

Falemos, também, das condições de 
higiene e segurança das escolas e dos espa-
ços onde estas crianças e adultos irão per-
manecer durante muitas horas do dia. Estes 
espaços terão de ser previamente higieni-
zados, não pelo pessoal auxiliar, mas por 
entidades de reconhecida competência. Além 
disso, será necessário reforçar o pessoal 
auxiliar para respeitar as rotinas diárias de 
limpeza e desinfeção obrigatórias.

Por fim, gostávamos de ver esclarecido 
como irá ser feito o distanciamento social 
pretendido e respeitado o número máximo 
de pessoas por sala. O cumprimento dessas 
medidas implicará um número limitado de 
crianças por sala e, consequentemente, levará 
a que muitas salas dos Jardins de Infância e 
de Pré-Escolar sejam divididas, logo será 
preciso ter o pessoal indispensável a essa 
adaptação.

Assim, considero imprescindível que o 
Governo Regional e a Secretaria Regional da 
Educação, Ciência e Tecnologia tenham em 
conta estas preocupações. Qualquer decisão 
nesse sentido terá de ser bem ponderada para 
que não leve a um retrocesso no processo 
de luta contra esta pandemia que afeta toda 
a sociedade e que não escolhe idade, sexo ou 
condição social.

Ana Isabel Alves

Desconfinamento
Regresso da creche e pré-escolar pós-COVID-19
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Ao longo da História, a profissão 
docente atravessou muitos momentos 
que tornaram esta profissão numa das 

mais importantes e respeitadas, cujo valor é 
incomensurável para o futuro da sociedade. 
Muitos destes momentos assumiram o papel 
de conquistas, que permitiram a dignificação 
da carreira e a assunção da sua relevância; 
outros, revestiram-se de formas de luta, 
de reivindicação e de recuperação de direi-
tos. Em nenhum destes momentos, a classe 
docente deixou de exercer o seu papel com 
profissionalismo, com exigência e rigor e, 
acima de tudo, com o sentimento de entrega 
ao processo de ensino e aprendizagem.

Hoje, a classe docente é posta à prova, 
uma vez mais e, uma vez mais, consegue 
demonstrar e manifestar que, quem envereda 
por esta profissão, está ciente das dificulda-
des que tem de enfrentar e dos constantes 
obstáculos que tem de ultrapassar, quer eles 
venham associados à sua sala de aula ou aos 
inúmeros labirintos técnico-burocráticos de 
que, infelizmente, se reveste o ensino.

Hoje, mais do que nunca, os docentes 
são chamados a assumir um papel fulcral de 
motor dinamizador de um setor da sociedade. 
Ninguém questionou se gostariam de assu-
mir esse papel, porque quem lhes deu essa 

tarefa sabe que estariam à altura (embora nem 
sempre o demonstrem!). Ninguém questio-
nou se estariam os docentes recetivos a abrir 
a porta das suas casas para acolher todos os 
seus alunos – mas eles acolheram-nos. Nin-
guém questionou se teriam os docentes as 
condições técnicas e tecnológicas para dar 
resposta a esta nova metodologia de ensino 
à distância – mas eles arranjaram soluções. 
Ninguém questionou se conseguiriam os 
docentes reinventar as suas formas de ensi-
nar, adaptando as suas metodologias aos 
contextos familiares dos seus alunos – mas 
eles reinventaram-se.

É verdade que ninguém questionou os 
verdadeiros envolvidos neste processo, e 
não falo apenas dos docentes; pressupôs-se 
que todos seriam capazes de reformular a sua 
atuação e ajustar-se às circunstâncias.

Pois bem, não se enganaram. Está a ser 
feito o possível e o impossível para que a 
tecnologia minimize os efeitos que a ausên-
cia física provoca. Nada nem ninguém poderá 
substituir a presença de um professor ou 
educador nas salas das nossas escolas, pois 
o calor humano, a interação, a negociação, 
a animosidade, o estímulo criativo e moti-
vacional são resultados de uma ligação que 
se estabelece desde o primeiro dia de aulas. 

Esse conhecimento mútuo esbarra num ecrã 
de computador ou de telemóvel, por muito 
que nos esforcemos para que isso não se 
demonstre.

E eis chegado o momento pelo qual 
ansiávamos: o regresso premente às escolas. 
As medidas graduais de desconfinamento 
prevêem a abertura de determinados ciclos de 
ensino e esta questão coloca em desequilí-
brio as emoções: será que este desconfinar é 
sinónimo de arriscarmos o que temos vindo a 
construir? Colocará em causa todo o esforço 
demonstrado ao longo destes últimos meses?

Será necessário darmos um passo de cada 
vez; confiar que todas as questões de saúde, 
higiene e segurança serão salvaguardadas, de 
modo a que possamos regressar sem medo, 
com restrições, é certo, mas convictos de que 
mais uma batalha será travada. Ninguém nos 
questionou se estamos dispostos a isso ou 
sequer se concordamos…Sabem porquê?! 
Porque eles sabem que nós vamos conseguir 
ultrapassar mais esta etapa e ficar, uma vez 
mais, com o papel de relevância dos profes-
sores, gravado na História.

Maritza Janette Ramos

Desconfinar será arriscar? Esperança
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(até 30 de setembro)

CAMPANHA DE SINDICALIZAÇÃO

REGRESSO ÀS AULAS

Ofertas para o sócio proponente:

Ofertas para o novo sócio:

+FORÇA COLETIVA 
+DIREITOS 
+UNIDADE PROFISSIONAL
+CAPACIDADE DE REIVINDICAÇÃO
+PROTEÇÃO JURÍDICA
+REGALIAS

Nota: as ofertas serão entregues no momento  

da formalização da nova sindicalização

• voucher de compras no valor  

   de25€ no Madeira Shopping

• caderno A5

• máscara do SPM

• agenda da FENPROF

• calendário de mesa A2

• caderno A5

• máscara do SPM

A força e a unidade protegem-te da:

• Exploração   • Precariedade   • Insegurança

O SPM dá-te
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