
Exmo.  Sr. 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?

Finalmente uma última questão, por que fazem os professores greve?

Porque num momento de profundas transformações, o governo está a destruir o único

elevador social disponível que, para muitas crianças e jovens de origens e condições

socioeconómicas muito diversas e com uma multiplicidade de perfis, é o Ensino Público.

Porque o governo e o Ministério da Educação (ME) têm vindo a discriminar

negativamente e a desrespeitar sistematicamente os professores.

Porque, desrespeitando os professores, governo e o ME estão a faltar ao respeito aos

alunos e às famílias.



Porque o governo e o ME faltam à verdade na apresentação do conteúdo das suas

propostas, continuando, assim, a faltar ao respeito aos professores.

Porque o governo e o ME continuam surdos às justas reivindicações dos docentes.

Porque o governo e o ME não apresentaram propostas sérias na mesa negocial.

Porque, agendando rondas negociais com intervalo(s) de meses (!), limitam-se a

“empatar”, palavras do ministro da educação, nas negociações. Comportamento que não

revela boa-fé ou qualquer preocupação com professores, alunos e famílias.

Porque não há escolas sem alunos, mas também não há Escola sem professores.

Importa, então, clarificar que as mais recentes propostas do governo e do ME nada

mudam no panorama atual e nada acrescentam à qualidade da Escola Pública ou à carreira

docente. A sua apresentação é, até, provocatória, pois configura uma total mistificação e uma

clara tentativa de manipulação da opinião pública.

Vejamos:

1. Aproximar, o Ministério da Educação (ME) propõe-se, supostamente, fazê-lo em

relação aos docentes, aumentando o número de QZP (de 10 para 63) e diminuindo

a sua dimensão. Omite que obrigará os docentes a concorrer a 7 QZP e não

apenas a 1 como atualmente. Em alguns casos poderão ser colocados ainda

mais longe! Omite também que até os professores dos quadros de escola, na

prática, passarão a QZP (!).

2. Vincular, o ME propõe-se vincular cerca de 10 000 docentes, esta proposta não

representa mais do que o cumprimento, ainda mitigado (!), de diretivas europeias e

das Leis do trabalho. Não há aqui qualquer cedência, apenas o cumprimento

de algo a que estava obrigado.

3. Fixar, a proposta deixa de fora pelo menos 10 000 docentes que são necessidades

permanentes do sistema e, de acordo com as Leis do trabalho, também deveriam

obter vínculo à função pública.

4. O Governo falta à verdade quando afirma que se propõe diminuir o

estrangulamento (quotas) no acesso aos 5.º e 7.º escalões da carreira docente. A

proposta envolve exatamente as mesmas percentagens atualmente em vigor.

5. Ausência de qualquer proposta relativamente ao tempo de serviço congelado e já

contabilizado noutras carreiras e noutras regiões do território nacional.

6. Ausência de qualquer proposta que corrija as injustiças, criadas pelo governo e

pelo ME, na mobilidade por doença.



7. Ausência de qualquer proposta que responda aos anseios dos professores em

monodocência.

8. Ausência de qualquer proposta que possa solucionar a falta de professores.

Verdadeiramente o ME encontra-se em negação.

É, ainda, muito importante clarificar que os profissionais docentes nunca fazem

greves de ânimo leve, só o fazem quando as razões são fortes, muito fortes. Ninguém pode

esquecer que também os nossos filhos e, nalguns casos, netos são alunos e que também

sofrem com as greves, mas ainda mais com a falta de professores e com a degradação do

Ensino Público.

Perante tudo isto e porque nada, nas propostas governativas, aponta para a melhoria

da qualidade do ensino ou das condições de trabalho dos docentes, mantêm-se todas as

razões da luta dos professores. É tempo de dizer basta!

Contamos com todos, nesta luta que tem de ser de todos, mas que é sobretudo pela

Escola Pública, pelos jovens, e pelo futuro do nosso país.

Portugal, 22 de fevereiro de 2023

Um grupo de professores auto intitulado,

“Defender a Escola Pública”


