
A FENPROF está consciente da importância social da reabertura dos jardins 
de infância, num momento em que quase dois milhões de trabalhadores, 
abrangidos por lay off ou caídos no desemprego, precisam de reorganizar as 
suas vidas, desde logo, regressando ao trabalho.

O regresso ao trabalho é uma importante ajuda para superar dificuldades 
por que estão a passar, mas, igualmente, para a revitalização da economia, 
a sustentabilidade da Segurança Social e o financiamento dos serviços 
públicos. 

Contudo,

Respeitem-se as Crianças  
e os Profissionais  
de Educação de Infância

Hoje é Dia Mundial da Criança

a FENPROF não aceita que o Governo tenha ignorado os alertas  
que colocou, em 11 de maio, na reunião realizada com responsáveis  
do Ministério da Educação (ME). 



A FENPROF:

• Contesta a não realização de testes de diagnóstico para 
proteção, no regresso, dos trabalhadores do setor e de toda 
a comunidade educativa;

• Reclama do facto de não estar determinada a redução do 
número de crianças por sala.

 
Não é aceitável que o ME não estabeleça limites para cada grupo, ainda por 
cima porque, neste setor de educação, o problema não se resolve com a 
utilização de espaços mais amplos. Assim sendo, é necessário que cada 
profissional possa acompanhar um grupo restrito de crianças e com assistente 
operacional. 

O ME não deu resposta, também, aos seguintes aspetos 
essenciais:

• Critérios e recursos para a subdivisão de grupos;

• Organização e apetrechamento de espaços alternativos à sala de 
atividade; 
Equipamentos de Proteção Individual adequados à atividade 
específica dos profissionais da Educação Pré-Escolar.

Sem acautelar estas questões, não se pode considerar que o regresso aos 
jardins de infância vá acontecer de forma segura. Fica a mesma marca de 
negligência com que se deu a reabertura no Ensino Secundário.

A FENPROF reitera que este regresso aos jardins de infância, sem que o ME 
tenha tomado todas as medidas que seriam adequadas, é imprudente.

www.spn.pt ou www.fenprof.pt

Consulte o Manual de 
Procedimentos, Condições 
e Exigências em


