
Moção

Por uma Educação Pública de qualidade, gratuita e inclusiva

A educação, através da escola pública, de qualidade, gratuita e inclusiva, é um pilar de
uma sociedade democrática, indispensável para o progresso económico e social do
País.  Este  é  um  direito  constitucional,  fundamental  para  garantir  a  igualdade  de
oportunidades e sucesso educativo de cada cidadão e o garante do desenvolvimento
das suas capacidades. 

Ano  após  ano,  a  escola  pública  tem  vindo  a  ser  confrontada  com  a
desresponsabilização  do  Estado,  acentuando  as  desigualdades  ao  longo  da
escolaridade. Este foi mais um ano letivo que se iniciou marcado pela persistência dos
velhos  problemas  no  funcionamento  das  escolas,  não  dando  resposta  aos  seus
profissionais, às crianças e jovens, bem como às suas famílias.

Desde logo  pela falta de colocação de professores, essenciais para dar a qualidade
necessária à escola pública. Estima-se que cerca de 60 mil alunos iniciaram as aulas
sem  todos  os  docentes  atribuídos,  e  o  Seixal  não  é  exceção.  Para  dar  alguns
exemplos,  faltam  professores  de  diversas  áreas  como,  Informática,  Educação
Tecnológica,  Francês,  Inglês,  Matemática,  Físico-Química,  Biologia  ou  Educação
Especial,  em  escolas  como  a  Escola  Secundária  Alfredo  dos  Reis  Silveira,  a  ES
Manuel Cargaleiro, a EB 2/3 Nun’Alvares, a ES Amora ou a ES José Afonso. 

Esta carência de professores prende-se, em primeiro lugar, pela falta de atratividade
da profissão docente, nomeadamente pelas condições de trabalho nas escolas ou pela
desvalorização da carreira docente, associada à precariedade com que os docentes
se deparam ano após ano e pelo envelhecimento do corpo docente.A recuperação das
aprendizagens  implica  meios  e  recursos  que  as  escolas  não  têm.  É  necessário
investimento  e  melhores  condições  para  a  aprendizagem  de  forma  a  poderem
concretizar  os  seus planos  específicos  e  apoiar  as  crianças  e  jovens,  tal  como a
redução do número de alunos por turma, um corpo docente adequado, ou ainda outros
profissionais na área da educação que tanta falta fazem no dia-a-dia das escolas.

As difíceis condições sócio-económicas das famílias à entrada dos filhos na escola
acentuam as dificuldades e as desigualdades entre as crianças e os jovens em idade
escolar, promovem o abandono da mesma e as sucessivas retenções. As dificuldades
para  as  famílias  só  não  são  maiores,  porque  ao  fim  de  muitos  anos  de  luta  foi
finalmente  iniciado  o  processo,  a partir  do ano lectivo  de 2016/2017,  que levou à
gratuitidade  dos  manuais  para  todos  os  ciclos  de  ensino  até  ao  secundário.  No
entanto,  apesar  deste importante passo no sentido de progresso e de justiça,  são
urgentes outras medidas de apoio às famílias, como a gratuitidade dos livros de fichas
de  exercícios,  de  modo a  concretizar  o  princípio  constitucional  de  gratuitidade  do
ensino e a promover a igualdade e o sucesso das aprendizagens escolares entre as
crianças e os jovens, objectivos que são também indispensáveis para a valorização da
Escola Pública.



No início deste ano letivo regista-se mais uma etapa no acesso a creches gratuitas,
medida implementada  desde 2020 e que resultou de iniciativa  legislativa  do PCP.
Sendo esta medida muito importante, ela é ainda insuficiente devido aos adiamentos,
protelamentos e pretextos que o governo e o PS têm procurado encontrar para limitar
o  seu  alcance  diminuindo  o  número  de  crianças  abrangidas,  seja  faseando  por
escalões de rendimento, seja agora pela idade das crianças. É necessário alargar esta
medida e garantir o direito universal à creche, quer pela gratuitidade da mesma, quer
pela  criação  de  uma  rede  pública  de  creches  em  todo  o  território  nacional,
assegurando a vaga a todos os bebés e crianças até aos 3 anos.

Muito se tem falado da escola a tempo inteiro, nomeadamente com as Atividades de
Enriquecimento  Curricular  do  1º  Ciclo  do  Ensino  Básico,  onde  as  crianças
permanecem  nos  espaços  escolares  entre  as  9  e  as  19  horas.  Mas,  o  que  é
necessário  é  o  respeito  pelos  direitos  de  parentalidade  e  medidas  laborais  que
possibilitem aos pais passarem tempo de qualidade com os seus filhos, bem como a
implementação de programas de tempos livres que promovam o direito ao desporto, à
cultura, ao lazer e tempo livre.

Assim, a Assembleia Municipal do Seixal, reunida na sua 4ª Sessão Ordinária no
dia 29 de Setembro de 2022, delibera:

1. Repudiar as políticas de destruição da Escola Pública e exigir uma educação para
todos, uma escola com estabilidade, inclusiva, gratuita e de qualidade;

2. Instar  o  Governo  a  investir  na  Escola  Pública,  na  urgente  colocação  dos
professores  necessários  e  na  adequação  e  valorização  de  todos  os  seus
profissionais,  proporcionando  melhores  condições  de  aprendizagem  para  as
crianças e jovens e de trabalho para o pessoal docente e outros profissionais na
área da educação;

3. Exigir ao Governo a redução do número de alunos por turma, bem como adequar
outras medidas para a recuperação das aprendizagens e para a igualdade de
oportunidades de sucesso escolar das crianças e jovens;

4. Reafirmar junto do Governo a necessidade da criação de uma rede pública de
creches em todo o território nacional, estabelecendo prioridades de acordo com as
zonas  mais  carenciadas  de  vagas,  admitindo  soluções  equiparadas  durante  o
processo da implementação da rede;

5. Instar o Governo a criar um programa de tempos livres que promova o direito ao
desporto, à cultura, ao lazer e tempo livre.

Seixal, 29 de Setembro de 2022
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