Para evitar injustiças e desigualdades e para que todos os alunos tenham professor
ASPL solicita ao ME completamento dos horários incompletos a todos os docentes
contratados neste ano letivo

No seguimento da publicação, na passada sexta-feira, das listas relativas à Reserva de
Recrutamento N.º 32, as quais contemplam horários anuais e completos, a Associação Sindical de
Professores Licenciados solicitou ao Ministério da Educação que fosse dada autorização às escolas
para o completamento dos horários incompletos a todos os docentes contratados neste ano letivo, por
forma a assegurar que os docentes colocados anteriormente não fiquem prejudicados, injustamente e
todos os alunos possam ter professor, seja para a lecionação normal das disciplinas, seja para os
apoios na recuperação das aprendizagens.

Na reunião havida na passada quarta-feira com o ME, a ASPL foi informada de que o
completamento dos horários seria uma medida que o governo previa implementar no próximo ano
letivo, apenas nas regiões onde a falta de professores é mais preocupante, pelo que seria negociada
com as organizações sindicais, numa das próximas reuniões, a realizar durante o presente mês de
maio.

Apesar de concordar com a medida tomada pelo ME, atendendo ao facto de através dela
o governo procurar que nenhum aluno esteja sem professor; a verdade é que, ao publicar na
sexta-feira, as listas de colocação com horários completos e anuais, esta mudança traz
desigualdades face aos docentes contratados colocados anteriormente. Por esse motivo,
entende a ASPL que esta medida deve ser alargada a todos os docentes que têm horários
incompletos, para que seja realmente eficaz, e também justa e equitativa, para todos os
alunos e professores.
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