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       MUNICÍPIO DO BARREIRO 

         ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 

 

                           DELIBERAÇÃO  
                              Nº 07/2021 

    
Reunião da Sessão Ordinária de fevereiro da Assembleia Municipal 

do Barreiro, realizada em 25 de fevereiro de 2021 
 
 

MOÇÃO 
 

O Ensino à distância 
 

Após um longo período com as escolas encerradas durante o ano anterior, o regresso 
ao ensino presencial no início do presente ano foi um passo decisivo para normalizar o 
processo de ensino e potenciar a recuperação dos atrasos verificados no ano anterior. 
 
Só assim era possível garantir que nenhum aluno ficaria condicionado no 
acompanhamento da matéria lecionada, ao contrário do que tinha acontecido com uma 
percentagem muito significativa no ano letivo anterior. 
 
Um ano letivo que a comunidade educativa em geral avaliou negativamente. 
 
O encerramento das escolas em dois anos letivos consecutivos, veio aprofundar 
desigualdades, levantar problemas ao nível da socialização das crianças e dos jovens e 
contribuir para a degradação da sua saúde mental e física. Problemas que o Governo não 
pode ignorar. 
 
Alguns dias após o início do ensino à distância, verifica-se uma percentagem muito 
significativa de alunos que, confrontados com a falta de meios ou capacidade para 
acederem aos conteúdos e pelo facto de integrarem famílias com falta de condições para 
os apoiarem, sofrerão certamente consequências ao nível do abandono escolar, num 
recuo face à evolução positiva de sucesso escolar que o País vinha verificando. 
 
Hoje, com o ano letivo já iniciado, apesar de já ter sido aprovado na Assembleia da 
República a garantia da atribuição do salário a 100%, aos pais que tiverem de ficar em 
casa a acompanhar os filhos, são ainda vários os problemas com que as famílias estão 
confrontadas, que vão desde a dificuldade de compatibilização do tempo e do espaço para 
assistência aos filhos até à falta de entrega de computadores. 
 
Assim, a Assembleia Municipal do Barreiro, delibera que, sem prejuízo de no mais curto 
prazo, logo que possível, se regresse ao ensino presencial, se inste o Governo a: 
 
1º - Proceder ao equipamento informático das escolas dele ainda carentes, e a entregar 
de imediato e de forma gratuita, os computadores com acesso à Internet, a todos os alunos 
do ensino obrigatório; 
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2º - Que os trabalhadores em teletrabalho possam, de uma forma ágil e imediata, acionar 
o mecanismo de assistência aos filhos; 
 
 
Aprovada por maioria. 
 

Barreiro, 25 de fevereiro de 2021 
 
 
 

O Presidente da Assembleia Municipal do Barreiro, 
 

 
 

André Pinotes Batista 
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