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AVISO |Pré-aviso de Greve (Docentes, Trabalhadores

com Funções Docentes, Pessoal Não Docentes) de 1 a

24 de fevereiro de 2023

O Sindicato de Todos os Profissionais da Educação (S.T.O.P.), emitiu pré-avisos de greve para todos

os docentes e não docentes que exercem a sua atividade profissional no sector da Educação, de 1 a

24 de fevereiro de 2023, de acordo com a seguinte calendarização:

– Pessoal docente: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14 e 15 de fevereiro de 2023

– Pessoal não docente: 1,  2,  3,  4, 6,7,  8,  9,  10,  13,  14,  15,  16,  17, 20, 22, 23 e 24 de fevereiro de

2023

A FNE convocou uma greve nacional de  professores e educadores para o dia  8 de fevereiro de

2023.

A CGTP tem, também, marcada uma greve/paralisação no dia 9 de fevereiro de 2023.

Nesta sequência, informa-se a comunidade educativa que, não sendo previsível o nível de adesão,

poderá  haver  algumas  perturbações  no  normal  funcionamento  das  atividades  escolares  nos

estabelecimentos de educação e ensino do AEM.
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