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Exmo Sr. Presidente da Federação 

Concelhia das Associações de Pais de 

Vila Nova de Famalicão (FECAPAF) 

 

C/C: C.M. Vila Nova de Famalicão 

 

 

Eu, António Sérgio Martins, professor do grupo 510 (Física e Química) no Agrupamento de 

Escolas Camilo Castelo Branco e membro do Conselho Municipal de Educação de Vila Nova de 

Famalicão em representação dos docentes do ensino secundário, venho por este meio solicitar 

a sua melhor atenção para a seguinte situação. 

Hoje dia 5 de julho de 2016, ao ler o jornal Diário do Minho fui surpreendido com uma notícia 

proveniente da agência lusa e que fazia referência a um comunicado emanado pela Associação 

a que vossa Exa preside. O comunicado aborda alguns aspetos que considero muito graves e 

que a serem verdade devem ser avo de uma análise imediata e atenta do Conselho Municipal 

de Educação e obviamente da Autarquia de Vila Nova de Famalicão que através do Programa 

Aproximar assumiu responsabilidades acrescidas na organização e gestão das escolas públicas 

do concelho e tem revelado a nível nacional um trabalho impar na área da educação. 

Relativamente ao conteúdo abordado no vosso comunicado e por forma a facilitar a minha 

exposição, apresentarei algumas afirmações/frases do vosso comunicado e em seguida 

apresentarei as dúvidas que estas me suscitaram. A saber: 

 “…Das reuniões que tivemos percebemos que os directores dos agrupamentos não 

estão preparados para acolher muitos mais alunos. ...”  

 

Perante esta afirmação de extrema gravidade, e a bem da verdade, tendo como único 

objetivo, o bem-estar dos nossos alunos prevenindo assim  problemas que possam surgir 

aos pais e escolas no início do ano letivo 2016/2017, solicito que seja enviada à autarquia 

uma lista com os Agrupamentos que nas reuniões que tiveram com as vossas estruturas 

afirmaram que não estariam preparados para receber mais alunos e que preocupações 

e limitações forma apontadas para que o ano não se inicie com a devida normalidade. 

 

 “….Percebemos que não estudaram as implicações desta medida para as suas 

escolas…”  

 

O que levou a federação a chegar a esta conclusão? Que dados lhe foram fornecidos 

pelos Agrupamentos para sustentar esta afirmação? 
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 “…Percebemos, já não sendo a primeira vez, que não lhes interessa o bem-estar dos 

alunos e das famílias. Apenas sabem que têm salas vazias e que mesmo não tendo 

arranjam….” 

 

 Esta afirmação no meu entender é a mais grave de todas, faz um juízo sobre as direções 

dos agrupamentos e sobre a vida interna dos mesmos, depreende-se por esta afirmação 

que os alunos que frequentam os agrupamentos de escolas públicas, não são tratados 

como o devido respeito, humanidade e dignidade que qualquer aluno merece em 

qualquer lugar. Permita-me a questão de saber o que é que o leva a afirmar que não é 

a primeira vez que isto acontece e, quais os procedimentos que adotou nessa primeira 

vez em que o bem-estar dos alunos e das famílias foi desrespeitado, sendo que é uma 

obrigação cívica denunciar qualquer situação de abuso e de maus tratos. 

 “..mesmo que os resultados conhecidos não dêem garantias aos pais do sucesso 

pretendem para os seus  filhos,..”  

Relativamente a esta afirmação gostaria de saber que resultados foram tidos em conta 

para proferir esta afirmação? Quem analisou os resultados e chegou a esta conclusão? 

O que são as garantias a dar aos pais?  

 “…As escolas públicas certamente perderão qualidade, pois apesar de terem mais 

alunos e turmas, não está prevista mais nenhuma alteração além da contratação de 

professores…”  

 

Que estudo cientifico se baseou para afirmar que uma escola com mais alunos tem 

menor qualidade que outra com menos alunos? Que estudo esteve na base da afirmação 

de que uma escola que recebe alunos perde qualidade? 

 

 “…A Educação está feita de professores, com professores e para professores…”  

 

A que Agrupamentos se refere? Que dados/facto sustentam esta afirmação? Qual o 

Agrupamento ou Escola onde o foco principal da educação não é o aluno?  

 

 “…Estamos convictos que os directores dos agrupamentos fizeram com que a Rede de 

Escolas de Vila Nova de Famalicão deixe de fazer sentido. Enquanto lhes serviu, ora 

porque lhes retirou os alunos “problemáticos” para as escolas privadas ou por outros 

motivos, …”  

 

O que pretende dizer com “problemáticos” ? Quantos foram os alunos “problemáticos” 

que saíram da escola pública para o privado? Quais são os outros motivos? 
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Exmo. Sr. Presidente da FECAPAF, estou certo de que a minha missiva encontrará o melhor 

acolhimento na vossa instituição, e tem como únicos objetivos o  esclarecimento de  algumas 

dúvidas que encontrei na leitura do vosso comunicado, e a prevenção de situações que possam 

afetar o início do próximo ano letivo. As afirmações produzidas e vertidas na imprensa são de 

grande responsabilidade e devem estar assentes em provas e factos concretos, solicito como 

membro do Conselho Municipal de Educação resposta às questões levantadas. Mais declaro 

que é meu propósito enviar esta missiva à Divisão de Educação da Câmara Municipal de 

Educação, para seja convocado um Conselho Municipal de Educação extraordinário, para que 

que a Associação que vossa Exa. representa, esclareça os factos expostos no citado 

comunicado e apresente todas as dúvidas e contributos pertinentes para o início do próximo ano 

letivo, a bem da educação em Vila Nova de Famalicão. 

Com os meus melhores cumprimentos, 

 

António Sérgio Rebelo Martins 

(Docente do grupo 510 do agrupamento de Escolas Camilo Castelo Branco) 

 


