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N/Ref. Ofício N.º 17 - P/2018

Assunto: Pedido de retificação da Nota Informativa da DGEsTE relativa
aos Conselhos de Turma (Avaliações finais)

A ASPL - Associação Sindical de Professores Licenciados, tendo
tido conhecimento do teor da Nota Informativa da DGEsTE relativa aos
Conselhos de Turma (Avaliações finais), e tendo em conta que Vossas
Excelências constituem a tutela da entidade que emitiu a referida
Nota, na qual são dadas orientações de serviço a serem seguidas no
âmbito dos estabelecimentos escolares visados, aos docentes aí
referidos, vem solicitar que se dignem providenciar no sentido de
alterar essas mesmas orientações por, em nosso entendimento,
colidirem com o livre exercício do direito à greve e configurarem
praticas que contrariam os normativos legais em vigor.
Efetivamente, e tal como já apontado por várias organizações sindicais,
com as quais fizemos o Pré-Aviso de Greve, a ter lugar a partir do próximo dia
18 de junho, parece-nos que as orientações dadas pela DGEsTE/ME, além de
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serem suscetíveis de violar o disposto no Despacho Normativo n.º 1-F/2016 e
Portaria n.º 243/2012 (na medida em que interpretam de forma bastante
extensiva o disposto nos arts. 23.º, N.º 7 E 19.º, N.º 3 respetivamente),
podem ainda constituir uma violação/limitação do direito à greve, pelo que
ponderamos, caso nada seja feio a corrigir aquelas orientações, a apresentação
de queixas em conformidade.

Agradecendo

antecipadamente

toda

a

atenção

e

disponibilidade

dispensadas, subscrevemo-nos com os mais respeitosos cumprimentos.

A Presidente da Direção Nacional da ASPL,
__________________________________
Maria de Fátima Ferreira
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