
 

 

 

Comunicação aos Pais e/ou 
Encarregados de Educação 

 
 

Está em curso uma greve de profissionais da educação – pessoal docente e não docente, 

para a qual os sindicatos representativos do setor entregaram os pré-avisos de greve.  

Para a greve decretada pelo sindicato STOP, estão definidos os serviços mínimos que a 

seguir se indicam: 

I – Pessoal docente e técnicos superiores: 

- Garantia dos apoios aos alunos que beneficiam de medidas seletivas e adicionais 

previstas no Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho; 

- Garantia dos apoios terapêuticos prestados nas escolas e pelos Centros de Recursos 

para a Inclusão, bem como o acolhimento nas unidades integradas nos Centros de 

Apoio à Aprendizagem, para os alunos para quem foram mobilizadas medidas 

adicionais; 

- Garantia dos apoios aos alunos em risco ou perigo sinalizados pelas Comissões de 

Proteção de Crianças e Jovens e aos alunos em situações mais vulneráveis, em especial 

perigo de abandono escolar; 

- Garantia da continuidade das medidas em curso que visam apoiar o bem-estar social e 

emocional dos alunos, no âmbito do Plano 21|23 Escola+ - Plano Integrado para a 

Recuperação das Aprendizagens. 

  

II - Pessoal não docente: 

- Garantia do serviço de portaria (vigilância e controlo de acessos) dos estabelecimentos 

escolares; 

- Garantia da disponibilização das refeições (quando o refeitório não está 

concessionado); 

- Garantia da vigilância e segurança das crianças e alunos no espaço escolar e nos locais 

de refeição. 

Considerando que o direito à greve é incontestado e não pode ser condicionado, seja de 

que forma for; do mesmo modo, não pode ser exigida qualquer informação prévia sobre a 

decisão que qualquer um dos trabalhadores desta instituição irá tomar. 



 

 

No sentido de evitar possíveis situações menos claras neste processo, informo o 

seguinte: 

• Diariamente, entre as 8:25h e as 9:00h será feita uma avaliação da situação em 

cada escola /jardim-de-infância do agrupamento. 

• Nas situações em que, manifestamente, estejam postas em causa as condições 

mínimas de funcionamento (que incluem a possibilidade de fornecimento de 

refeições aos alunos não abrangidos pelas medidas dos serviços mínimos), será 

decidido, caso a caso, a suspensão total ou parcial da atividade letiva. 

• Será afixada, tão cedo quanto possível, uma informação em todos os 

estabelecimentos em que tal aconteça. 

• Os pais /encarregados de educação serão informados, quer pelo documento 

afixado, quer por pessoal afeto à escola, se existir, do não funcionamento, total ou 

parcial, das atividades. 

• Os pais /encarregados de educação não deverão, em caso algum, deixar os seus 

filhos/ educandos na escola/jardim-de-infância sem se certificarem do seu 

normal funcionamento. 

• Serão garantidas as condições de vigilância, apoio e alimentação ao grupo de 

alunos abrangidos pelos serviços mínimos. 

 
9 de fevereiro de 2023 

 
A Diretora  
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