
Caros Pais e Encarregados de Educação: 

 

Muitas gerações passaram pelas escolas do nosso Agrupamento. Agora são os vossos 

filhos que nos são confiados diariamente. Sabemos que os deixam ao nosso cuidado, cientes de 

que tudo fazemos para os educar e ajudar a crescer, mesmo nas situações de maior adversidade. 

Muitos alunos partilham connosco as suas preocupações e as suas angústias, porque Vós, Pais, 

como nós, que também somos Pais, nem sempre os podemos escutar. Ambos corremos contra 

o tempo!  

Hoje, somos Nós, professores, educadores e assistentes operacionais, que precisamos e 

apelamos à vossa generosa compreensão, mas principalmente à vossa colaboração. Precisamos 

que saibam e reflitam nas razões que nos levam, depois de tantos anos de penalizações e perda 

de direitos, a aumentar o nosso desgaste físico e psicológico com greves e manifestações.  

Em reunião de professores, educadores e assistentes operacionais havida no dia 4 de 

janeiro, sentimos que nem todos Vós estais cientes dos verdadeiros e graves problemas que 

afetam a Escola Pública, porque é da Escola Pública que devemos falar, denunciando os males 

que lhe têm retirado o valor e o mérito que tanto custaram a conquistar.  

Falamos da Escola Pública quando… 

- Nos queixamos da degradação da qualidade do ensino que tem sido norteada por princípios 

que se desviam dos seus reais propósitos: ensinar e educar.  

- Quando afirmamos que estamos cansados e em desalento, porque somos esmagados por uma 

burocracia inútil e estéril que nos retira tempo e capacidade para exercer a nossa primeira 

função e que prejudica gravemente os seus destinatários, os vossos filhos. 

- Quando tantas vezes alertamos que não é possível trabalhar e responder a tantas solicitações 

com turmas excessivamente numerosas, tornando ilusória a tão falada Inclusão. 

- Quando a degradação da Escola Pública, a que todos assistimos e não podemos ignorar, 

acentua gravemente as desigualdades sociais, em vez de funcionar como um “elevador social”, 

comprometendo o futuro dos vossos filhos. 

- Quando nos revoltamos por termos sido espoliados dos nossos direitos mais elementares - que 

não são privilégios -, tais como o roubo do tempo de serviço e o impedimento do direito - que 

não privilégio - de progredir na carreira, sujeitando-nos a quotas de avaliação arbitrárias com 

absoluto desprezo pelo trabalho e pelo mérito. 

- Quando nos revoltamos por não ser paga a justa remuneração, pois, ganhamos hoje o que 

ganhávamos há catorze anos atrás. 

- Quando nos revoltamos por ignorarem a função tão relevante dos Assistentes Técnicos e 

Assistentes Operacionais que se desdobram em múltiplas funções para permitir o 

funcionamento cabal da escola, pagando-lhes autênticos salários de miséria. 

Não. Não é apenas o problema da municipalização que nos move, apesar de ser o último 

atentado contra a Escola Pública por agravar as condições de trabalho, causar maior ineficiência 

no seu funcionamento e utilizar critérios que não primam pela transparência e pela justiça. É 

por estas razões sinteticamente expostas, entre outras, que pugnamos e contamos com a vossa 

colaboração.  

Apesar dos sacrifícios e constrangimentos, vale a pena lutar pela Escola Pública e 

devolver-lhe a sua dignidade. É uma obrigação que Nós e Vós devemos aos Vossos filhos e 

Nossos alunos. 

 
Os Profissionais da Educação do Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Gomes de Almeida 


