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Informações

O seminário realiza-se na sede
do STAAE-ZN, na Rua da
Constituição, 814, 5º Sala 28
4200-195 Porto.

Melhores escolas
com trabalhadores
não docentes
valorizados e
reconhecidos:
Resultados do
estudo nacional

Para se inscrever pode fazê-lo
através do telefone: 939400995,
web: www.staaezn.pt ou através
do e-mail
lrcmirandastaaezn@gmail.com.

Será atribuído a cada participante um certificado de partici-
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pação.

STAAE-ZN / GFPE

FUNDAMENTAÇÃO
Os profissionais Não Docentes realizam um trabalho de dedicação exclusiva, que na maior parte
das vezes é invisível e subestimado.
O trabalho destes profissionais é fundamental
para que se criem as condições necessárias para
a aprendizagem dos alunos, para que os professores possam exercer e desenvolver o seu trabalho.
O Sindicato dos Técnicos Superiores Assistentes
e Auxiliares de Educação da Zona Norte com o
apoio da FNE apresenta um estudo que traça um
primeiro perfil dos trabalhadores Não Docentes
em Portugal.
Objetivos
Apresentar as principais conclusões do estudo
nacional sobre as perceções do pessoal Não
Docente relativamente à sua situação profissional.
Contribuir para uma reflexão sobre o papel dos
Não Docentes na educação em Portugal
Valorizar e dignificar o trabalho destes profissionais, promovendo a sua motivação para a
prestação de um serviço educativo de qualidade

O STAAE-ZN é um dos sindicatos da
PROGRAMA

9h:30 -Receção dos participantes
9h:45 -Sessão de Abertura
Dra. Adelaide Lobo (Presidente do
STAAE-ZN)
Dr. João Dias da Silva (Secretário Geral
da FNE
10h:00 –- Apresentação do Estudo Nacional
Doutora Lúcia C. Miranda ( Vice- Presidente do STAAE-ZN)
Moderadora: Isabel Azevedo

Federação Nacional da Educação
(FNE) que representa os trabalhado-

res Não Docentes.
O STAAE-ZN desde a sua fundação,
em 30 de abril de 1989, tem vindo a
bater-se pela dignificação, reconhecimento e valorização do trabalho e dos
seus profissionais Não Docentes.

Juntos fazemos a diferença

Debate sobre o estudo
11h:30 - Intervalo
12h:00 -Intervenção do Secretário Geral
da FNE (Dr. João Dias da Silva)
Sessão de Encerramento – Presidente do
STAAE-ZN Dra. Adelaide Lobo)

Sindicaliza-te!
STAAE-ZN

Rua da Constituição, 814, 5º Sala 28
4200-195 Porto

