


A FENPROF: 

Contesta a nao realiza(:ao de testes de diagn6stico para 
protec;ao, no regresso, dos trabalhadores do setor e de toda 
a comunidade educativa; 

Reclama do facto de nao estar determinada a redu(:ao 
do numero de crian(:as por sala. 

Nao e aceitavel que o ME nao estabelec;a limites para cada grupo, ainda 
por cima porque, neste setor de educac;ao, o problema nao se resolve 
com a utilizac;ao de espac;os mais amplos. Assim sendo, e necessario que 
cada profissional possa acompanhar um grupo restrito de crianc;as e com 
assistente operacional. 

0 ME nao deu resposta, tambem, aos seguintes aspetos 
essenciais: 

Criterios e recurses para a subdivisao de grupos; 

Organizac;ao e apetrechamento de espa(:os alternativos 
a sala de atividades; 

Equipamentos de Prote(:ao Individual adequados a atividade 
especifica dos profissionais da Educac;ao Pre-Escolar. 

Sem acautelar estas quest6es, nao se pode considerar que o regresso aos 
jardins de infancia va acontecer de forma segura. Fica a mesma marca de 
negligencia com que se deu a reabertura no Ensino Secundario. 

A FENPROF reitera que este regresso aos jardins de infancia, sem que o ME 
tenha tornado todas as medidas que seriam adequadas, e imprudente. 

Consulte o Manual de 
Procedimentos, CondiJoes 
e E • - m 
www.spgl.pt ou www.fenprof.pt
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