
Exmo.(a)  Sr. (a)

Presidente da Assembleia Municipal,

A Constituição da República Portuguesa consagra que o acesso à educação é um

direito universal e o Ensino Público uma função essencial do Estado. Temos, no entanto,

assistido a um ataque sistemático aos profissionais nele envolvidos e consequentemente à

sua sistemática deterioração. Para a crescente desvalorização da Escola Pública têm

contribuído inúmeros fatores, entre outros: a degradação das condições de trabalho nas

escolas, para todos os atores educativos; a insuficiência de apoios pedagógicos para os

alunos; o aumento incessante dos horários de trabalho docente; a excessiva burocratização

do sistema de ensino, que retira tempo e energia aos professores, com consequências na

qualidade do trabalho produzido; um absoluto desrespeito e desvalorização da carreira

docente; e equipamentos escolares degradados ou obsoletos.

Atualmente, ao natural envelhecimento dos docentes em atividade, junta-se o

desalento e a desmotivação da classe, com um grande número de profissionais a

abandonar o ensino e com o quase total desinteresse dos mais jovens pela profissão,

deixando, ano após ano, os cursos de ensino sem candidatos.

A formação das novas gerações encontra-se claramente em risco. Todos temos de

ter consciência de que às gerações mais formadas de sempre se podem suceder as mais

impreparadas. Todos os anos o número de alunos sem professores aumenta

exponencialmente. No presente ano letivo são já dezenas de milhares. Nos próximos anos

a situação será dramática. Perante isto, a única resposta dos governantes passou por abrir

a docência a não profissionais, diminuindo claramente a qualidade do serviço prestado.

Não será tempo de nos interrogarmos por que não querem os nossos jovens ser

professores?

Perguntamos também, é esta a Escola que desejamos para os nossos jovens?

É tempo de exigirmos, também, uma tomada de posição perante um problema de
extrema importância para a nação e para o seu futuro. Por isso, decidimos levar a cabo um
inquérito dirigido ao poder local com vista a apurar qual o respetivo posicionamento para,
assim, constituir memória futura e de proximidade. Daí a máxima “Pensar Globalmente, Agir
Localmente!”.

Assim, vimos solicitar a V.ª Ex.ª que divulgue, e que solicite o preenchimento, junto
dos líderes das forças políticas da Assembleia Municipal a que preside bem como pelos
membros da Câmara Municipal o inquérito em anexo.

O mesmo deverá ser preenchido, e submetido, até ao dia 8 de março e os
resultados serão divulgados, a partir de 13 de março.



Com os mais cordiais cumprimentos,

O Grupo “Defender a Escola Pública”.
Anabela Magalhães, Eduardo Pereira, Eugénio Martins, Henrique Rocha, Ilídio Trindade, João

Francisco Silva, Laura Pereira, Paulo Guinote, Paulo Prudêncio, Ricardo Silva, Sérgio Oliveira e Sónia

Martins.


