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ESPAÇO PÚBLICO

preciso mudar tudo?”

Lurdes Figueiral, presidente da segunda, 

lamentou (Correio da Manhã de 5.4.18) 

o “tempo perdido”, defendendo que os 

programas já deviam ter mudado.

Ora, para além do anterior, que é 

essencial, há o complementar, que torna 

o problema algo caricato. Admitem os 

intervenientes (e o próprio secretário de 

Estado também o afi rmou) que não haverá 

novos programas para 2018/19. Sendo assim, 

só em Setembro de 2019 qualquer alteração 

poderá ser operada, donde a pergunta 

óbvia: admite-se que uma mudança deste 

tipo, com a polémica que lhe está associada, 

seja decidida por um Governo em fi nal de 

mandato?

3. A incompetência, que virou obstinação, 

de Alexandra Leitão, foi corrigida pelo 

Parlamento (votos a favor do PSD, CDS-PP, 

PCP, PEV e BE, abstenção do PAN e voto 

contra do PS), ao decidir realizar este ano um 

concurso de mobilidade para os docentes 

dos quadros, por ela grosseiramente 

prejudicados em Agosto de 2017. Perdeu-se 

um ano para corrigir os danos causados a, 

pelo menos, 799 professores. Mas desmentiu-

se o ministério, que sempre afi rmou tratar-

se de um conjunto residual de docentes. 

Entretanto, o tempo que decorreu para 

corrigir o erro 

provocou e vai 

provocar prejuízos 

graves. Quem os 

compensará?

4. Falta-me 

espaço para falar 

sobre o monumento 

ao “eduquês” 

que é o parecer 

do CNE sobre o 

Regime Jurídico de 

Educação Inclusiva. 

De todas as tolices 

que aí estão 

impressas, retiro 

a paradigmática 

substituição da 

velha sigla NEE 

(Necessidades 

Educativas 

Especiais) pela 

ultramoderna 

CJNMMASAI (Crianças e Jovens com 

Necessidades de Mobilização de Medidas 

Adicionais de Suporte à Aprendizagem e 

à Inclusão). É de tirar o fôlego a qualquer. 

Mas é útil para alimentar o caos da gestão 

pedagógica do ministério, preparar para 

o que se seguirá e desviar as atenções, 

como convém, do reposicionamento e 

recuperação do tempo de serviço dos 

professores.

combater a fraude. A fraude, onde quer que 

exista, combate-se identifi cando e punindo 

os seus fautores e não através de um 

tratamento diferenciado dos portugueses, 

consoante o local em que residem, ou 

em que trabalham, ou consoante os seus 

rendimentos.

Existem escolas públicas muito atrativas 

e outras de que muitos querem fugir. 

Isto acontece porque o Estado não tem 

promovido as suas escolas de igual modo. 

Trata-as de forma inequitativa e não ataca 

decididamente os fatores que põem em 

causa a qualidade do serviço público que é 

prestado.

Nada a que não 

estejamos habituados, 

como se pode ver, por 

exemplo, pela falta de 

pessoal não docente 

com que se defrontam 

muitas escolas e pela 

degradação e abandono 

a que estão votados 

muitos equipamentos 

escolares, em convívio 

próximo com escolas de 

primeiro mundo.

E o diploma agora 

publicado, não só não 

ajudará a promover a 

melhoria da qualidade 

do serviço prestado 

pelas escolas que são 

rejeitadas pelos alunos, 

como, pelo contrário, 

foi já aproveitado para 

lançar o estigma da 

“segregação social” sobre as escolas mais 

procuradas de Lisboa.

Precisamos que o Estado promova as suas 

escolas, discriminando positivamente as 

que estão em pior situação, e exija níveis de 

qualidade que as torne atrativas para todos 

os portugueses.

Professor do ensino superior

Director da Escola Secundária Eça de 
Queirós, Póvoa de Varzim; presidente 
do Conselho das Escolas
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Qualificar e promover 
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1.
Como é sabido, está a ser 

testado em 235 escolas, desde 

Setembro transacto, um projecto 

de autonomia que lhes permite 

defi nirem estratégias diferentes 

de ensino em 25% da carga 

curricular. Não se conhece 

qualquer avaliação consistente 

sobre a experiência. Mas o 

Governo aprovou a generalização 

da autonomia e fl exibilidade curricular 

a todas as escolas do ensino básico e 

secundário. E para completar o quadro 

surreal de tudo isto, a generalização é... 

facultativa.  

Do mesmo passo, foi igualmente aprovada 

a reintrodução no currículo ofi cial da 

área de Cidadania e Desenvolvimento, 

que Nuno Crato, sob a designação de 

Formação Cívica, havia abolido em 2012. E 

foram defi nitivamente extintos os cursos 

vocacionais, a partir do 5.º ano, igualmente 

instituídos por Nuno Crato, para alunos que 

manifestavam repetidos insucessos em sede 

de currículo regular.

Finalmente, o quadro de mudanças 

eliminou aquilo a que o Governo chamou 

“requisitos discriminatórios” para acesso 

ao ensino superior dos alunos dos cursos 

profi ssionais e artísticos (dois exames 

nacionais, um dos quais de Português). 

Recorde-se que, até agora, apenas 16% dos 

alunos desta via prosseguiram estudos 

superiores: 10% em cursos de especialização 

tecnológica ou cursos de técnicos superiores 

profi ssionais, que não outorgam o grau 

de licenciado, e apenas 6% em cursos de 

licenciatura. 

2. O Governo nomeou Jaime Carvalho e 

Silva, da Universidade de Coimbra, para 

dirigir um grupo de trabalho que deverá 

mudar os programas de Matemática 

introduzidos por Nuno Crato. Está reaberta 

a discórdia entre a Sociedade Portuguesa de 

Matemática e a Associação de Professores 

de Matemática. Jorge Buescu, presidente da 

primeira, perguntou (PÚBLICO de 10.4.18):

“Não tem sido, afi nal, opinião unânime 

dos agentes do sistema educativo que todos 

os indicadores de sucesso em Matemática 

têm vindo a melhorar, alguns deles 

espectacularmente, na última década e 

meia? Como é possível que, da noite para 

o dia, se descubra que afi nal se vive um 

estado de emergência e que, mais uma vez, é 

Q
uando se aproxima a época 

das matrículas, as famílias 

e as escolas vivem sempre 

momentos de alguma ansiedade 

pela simples razão de que, em 

algumas escolas a procura é 

superior à oferta de vagas.

Em 2017, criou-se um 

movimento de cidadãos 

designado “Chega de moradas 

falsas”, que veio denunciar alguns 

expedientes engenhosos que, alegadamente, 

muitos pais utilizavam para colocar os fi lhos 

nas escolas públicas que lhes interessavam.

O Ministério da Educação, em resposta a 

essas denúncias, publicou no passado dia 12 

de abril um normativo que coloca exigências 

acrescidas no que toca à comprovação 

da residência do aluno e à qualidade de 

encarregado de educação. Acrescentou-

se uma nova prioridade de matrícula (no 

limite, prioridade de escolha da escola): 

de entre os que residem ou trabalham na 

área, preferirão os benefi ciários de apoios 

socioeconómicos.

E afi ança-se que se trata de um diploma 

que promove a igualdade de oportunidades, 

esbate as desigualdades económicas, sociais 

e culturais e combate a fraude. Não creio.

Desde logo, porque não se promove 

a igualdade de oportunidades dando 

prioridade no acesso a um serviço 

público educativo aos residentes nas suas 

proximidades e, de entre estes, aos que 

benefi ciam de subsídios do Estado.

Igualdade de oportunidades é 

precisamente o contrário: é o Estado 

assegurar que ninguém será preterido 

no acesso a uma escola pelo facto de não 

residir, ou de os pais não trabalharem nas 

proximidades, ou de não alcançarem os 

rácios para receberem subsídios da ação 

social escolar.

Com este diploma, não se faz mais do 

que acrescentar à segregação geográfi ca 

uma nova forma de segregação económica: 

os residentes com apoios da ação social 

escolar têm prioridade sobre os restantes na 

frequência da escola. Espero que ninguém 

se lembre de utilizar estas prioridades no 

acesso ao ensino superior.

Por outro lado, também não creio que um 

diploma sobre matrículas seja uma forma de 
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