
 

Caros colegas: 

 

Como é do conhecimento de todos, começou em dezembro um movimento de protesto 

de professores e de educadores, a que se juntaram os assistentes operacionais e funcionários 

administrativos, em suma, todos os agentes da educação e do ensino imprescindíveis para o 

funcionamento cabal da escola.   

Esta “aliança” alargada resulta da grave crise que afeta a Escola Pública e que, para nós 

professores, é sobejamente conhecida. 

Aqui chegados, de duas uma: ou assistimos passivamente a esta degradação até ao 

descalabro final ou, em união, fazemos desta causa a nossa primeira opção. 

É ou não prioritário defender a qualidade da Escola Pública? 

É ou não prioritário ter tempo para ensinar e educar? E também ter vida própria? 

É ou não prioritário reivindicar os nossos legítimos direitos? Repor o tempo de serviço 

que nos foi roubado? Eliminar o espúrio sistema de avaliação de desempenho? Receber uma 

justa remuneração?  

É ou não prioritário que a colocação de professores obedeça a critérios que primem pela 

transparência e pela justiça? 

Se estes propósitos e valores são essenciais, só nos resta lutar por eles, participando nas 

diversas formas e iniciativas em curso. Esta luta implica, naturalmente, muitos sacrifícios e, 

sobretudo, muita coragem. Coragem para entender que não é uma luta egoísta, mas que pugna 

por uma Escola Pública de qualidade. Por isso, vale a pena centrarmo-nos nesta causa, deixando 

por momentos as aulas, as matérias, os testes ou as reuniões.  

O que estamos a fazer é um exercício de Cidadania. Não podemos ensiná-la 

devidamente aos nossos alunos se não a soubermos praticar. A Cidadania está para além das 

ideologias e simpatias políticas de cada um. Não se aprisiona nem se deixa aprisionar. É livre e 

solidária! 

Caros colegas, independentemente da posição na carreira, do cargo ou da idade, 

sejamos mesmo TODOS PROFESSORES! Todos juntos somos fortes. TODOS, ou fazemos História, 

ou morremos na praia! 

 

 

Professores reunidos em 04 de janeiro de 2023 

 


