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De: (…) 
Enviado: Tuesday, July 19, 2022 4:37:28 PM 
Assunto: Denúncia Agrupamento de Escolas (…) 

 

Exmo. Sr. ou Sr.ª: 
 

Infelizmente somos obrigados a ter que realizar esta denúncia de forma anónima. 
O ambiente que se vive no Agrupamento de Escolas (…), não nos permite assumir esta denúncia. 

 
Somos um grupo de professores que não aguenta trabalhar mais sobre um clima de intimidação, 

perseguição e dualidade de critérios com que o Sr Diretor (…)  gere o Agrupamento de Escolas. Vivemos 
sobre a alçada de um regime ditatorial e puramente centralista em que o Sr Diretor dispõe da escola, dos 
professores, alunos e assistentes operacionais como sendo seus funcionários. 

 

Somos vistos como números, a escola deixou de ser um espaço humanizado e de respeito por aquele 
que está ao nosso lado. Uma escola é muito mais que as salas de aula, infraestruturas desportivas, quadros 
interativos ou paredes muito bem conservadas. O mais importante numa comunidade escolar são as 
pessoas, porque são as pessoas que fazem a comunidade. 

 

Lamentavelmente o que se passa no Agrupamento de Escolas (…), não é de hoje, mas de há muito 
tempo. Perdemos professores de excelência e temos colegas de baixa médica pelo ambiente 
proporcionado pelo Sr Diretor, por mais que não seja essa a razão declarada. Os dados estão ao vosso 
dispor, as taxas de absentismo são altíssimas e os longos períodos sem professores é inaceitável. Sendo 
verdade, que não é fácil cativar professores no atual regime para o interior do País, a forma como são 
tratados os professores deslocados é inaceitável. Um professor deslocado, não é como um professor que 
tenha a sua família constituída e a sua vida consolidada no território da escola ou nos territórios periféricos. 
A discriminação positiva, não é um benefício de uns perante os outros, mas antes uma igualdade de 
circunstâncias. A própria legislação em vigor, pela qual está abrangido o Sr Diretor, o CPA no artg 6 no 
princípio da igualdade não deixa qualquer dúvida na distinção dos três conceitos implícitos: diferença, 
desigualdade e discriminação. O Princípio da igualdade, no sentido da igualdade de oportunidades, é 
particularmente importante quando se trata de assegurar e motivar professores, que são raros e difíceis de 
os fixar no contexto da nossa escola. 

 
Mas há muito mais matérias em que não há cumprimento do CPA, desde ocultação deliberada de 

conteúdos referentes a processos pessoais de professores por parte do Sr Diretor e da Direção; à negação 
de envio de documentos solicitados; o imiscuir em processos administrativos da secretaria e à dualidade de 
critérios com que gere o agrupamento de escolas de acordo com as relações exigentes de amizade. Toma 
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posições e exercita pressões sobre os docentes para condicionar avaliações de colegas para certos alunos 
que lhe são próximos das suas relações. Bem sabemos do que falamos, pois para além de professores, alguns 
de nós também são pais. É pública e publicada a forma como o Sr Diretor ostenta o seu poder (ver anexo) 
nas redes sociais é um exemplo, esquecendo-se do lugar que ocupa, com expressões como, que passo a 
citar “A bem levam tudo. A mal n levam nada (TC)” , e que faz questão de incitar junto da comunidade 
escolar. 

 
É um gestor público, representante do Estado, que não dignifica a instituição pública, nem que faz 

cumprir a lisura da coisa pública, beneficiando e fazendo-se beneficiar do lugar que ocupa. Uma vez mais 
em anexo, segue o mapa de férias dos docentes da escola, afixado na sala de professores, onde se percebe 
que a direção do agrupamento entrou de férias no dia 1 de julho até 31 de agosto, acumulando 
sucessivamente dias de férias, quando o nº 1 do artigo 240º do Código do Trabalho diz que “as férias são 
gozadas no ano civil em que se vencem”, no entanto é possível acumular dias de férias de um ano para o 
outro. Caso lhe sobrem dias de férias que não tirou num ano, pode transitá-los para o seguinte, podendo 
ser gozados até ao dia 30 de abril desse ano. O Sr diretor permite a ele e à sua direção fazer aquilo que não 
permite a mais docente nenhum. 

 

Está nas mãos da IGEC tomar as devidas diligências, devolvam-nos é a escola das pessoas e centrada 
no que é verdadeiramente importante e a vontade de trabalhar. 


