MUNICÍPIO DO BARREIRO
ASSEMBLEIA MUNICIPAL

DELIBERAÇÃO
Nº 39/2013
Reunião ordinária da Assembleia Municipal
Realizada em 16 de dezembro de 2013
MOÇÃO
“EM DEFESA DO ENSINO PÚBLICO”
A Escola Básica e Secundária de Santo António ficou posicionada no último lugar do
ranking, com base nos resultados obtidos a nível dos exames nacionais do Ensino
Secundário
O Agrupamento de Escolas de Santo António é um agrupamento TEIP, inserido numa
freguesia com uma população muito diversificada, com dois bairros sociais, a Quinta
da Mina e a Cidade Sol, zonas rurais e semi-rurais e outras de classe média alta.
Lutando contra problemas comportamentais de alguma gravidade e absentismo, o
Agrupamento tem procurado alternativas para os resolver com o envolvimento de toda
a comunidade educativa, professores, funcionários, associações de pais, alunos,
autarquia. Inserida num território escolar de multiculturalidade, sempre foi uma escola
aberta às diferenças, valorizando o que cada um tem a dar em prol do colectivo.
Acolhendo os alunos com dificuldades de aprendizagem e mesmo com deficiências
mais profundas, conta com uma sala de multideficiência, muitas vezes a funcionar em
condições de escassez de meios materiais e humanos.
A Escola Básica e Secundária possui há vários anos um leque diversificado de
actividades que visam envolver e motivar os alunos, numa perspectiva pedagógica e
que vão de encontro às características multiculturais da Freguesia. Procura ainda
minorar os problemas a nível comportamental utilizando uma série de recursos (gestão
de conflitos, mediação) além dos apoios a nível de orientação profissional e
psicológico.
É uma escola, multicultural, aberta, inclusiva que procura colmatar o vazio, a
inoperância e a degradação a que o governo deste país quer votar a escola pública.
Este ranking, reduzindo o trabalho das escolas a meras estatísticas, é mais uma
manobra política com a intenção camuflada de promover o ensino particular,
arrasando o ensino público. Por isso consideramos vital, denunciar a leitura que as
entidades do estado querem fazer dos resultados destes rankings, com o intuito de
justificar as medidas que pretendem implementar, considerando que os resultados das
avaliações dos Exames Nacionais do Ensino Secundário são insuficientes para um
conhecimento em profundidade do trabalho desenvolvido por professores, funcionários
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e outros técnicos. É profundamente injusto, pois sabemos que, tanto ao nível da saúde
como nos resultados escolares, o factor mais relevante são a situação socioeconómica
dos agregados familiares e populacionais.
Neste contexto, a A.M. do Barreiro, reunida a 16 de Dezembro de 2013 delibera:
1-Repudiar a estigmatização que manifestamente tem sido aplicada pelo ministério da
Educação aos estabelecimentos de ensino público.
2-Saudar o justo trabalho desenvolvido pelos professores, alunos e funcionários do
agrupamento de Escolas de Santo António.

Aprovada por maioria, 28 votos a favor da CDU, do PS, do BE e do MCI e
2 votos contra do PSD

O Presidente da Assembleia Municipal

Frederico Pereira
FREDERICO
FERNANDES
PEREIRA
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