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A bolsa de mérito corres-
ponde a duas vezes e meia
o valor do indexante de
apoios sociais - cerca de
1048 euros anuais pagos

em três tranches.

líédhigrnlur,cDeÍia
al4ìÍalüer
As bolsas de mérito foram
criadas por Lurdes Rodri-
gues com o objetivo de
premiar os bons resultados.
São atribuÍdas a alunos

abrangidos pela Ação Social

Escolar e com media igual ou
superior a 14.

MiniíÉrioì,aidunon
üienta@sobrcviSE
Foi a segunda coneção do
MECAsvisitasdeesludo
feitas por alunos abnngidos
pela Aço Social eram
fi nanciadas como "atividades

de complemento cunicula/l
Em dezembro, o MECenviou

às escolas uma orientação que

cancelara o apoio. Ontem,
gamntia que ú as visitas "não

irrluÍCas inicialmente no
plano de atividades i
apro\€do em ouhlbro, é que

nao semoflnanciadas.

Queirós (Póvoa do Varzim) e
presidente do Conselho de
Escolas, chegou a retirara lis-
ta que tinha afixado com o
nome dos l.l. alunos do curso
profissional e informou-os
de que já não iam receber a

bolsa de mérito. Houve in-
clusivamente diretores que
chegaram a pagar a prirneira
tranche dabolsae que recea-
vam ter de pedir a devolução
dodinheiro.

teitura"equivocada" -

ontem à noite, foi anuncia-
do o recuo. Como a orienta-

ção'enviada às escolas pela
Direção-Géral dos Estúele-
cimentos Escolares resultou,
anunciou ontem o MXC, de
uma "interpretação equivo-
cada da lggislação pelos ser-
viços", será conigida e as bol-
sas voltarão a ser pagas.

Em novembro, a DGEste
considerou que por o despa-
c]no 12 / 2Ol2 não mencionar
as bolsas de mérito nos
apoios que. podem.acurnular
com os outros apolos prevrs-
tos para.os alunos de cursos
profissionais e GEF, finan-
ciados por fundos comunitá-
rios noNorte, Centro eAlen-
tejo, a sua atribuição estaria
irregular nessas regiões e te-
ria de ser suspensa. Os dire-
tores reagiram com indigna-

ção a uma medida que resul-
tarla numa Poupança urrso-
ria, quando comparada com
a tremenda injustiça sociel.

"Os alunos e famílias não
têm consciência, nem lhes
interessa, que o curso ou a

bolsa seja financiado por
Bruxelas ou Lisboa. Estas
bolsas não'eram só um estí-
múlo para quem as conse-
guia, como também um
exemplo para todos os res-
tantes". Seria uma "situação
imoral", defendeu Manuel
Pereira, presidente da Asso-
ciação de Dirigentes Escola-
res. Ènquanto Filinto Ra-
mos Lima, da Associaçãordg
Diretores, considerava inad-
missível a mudança de re-
gras a meio do jogo. o

Em causa alunos que frequentam cursos profissionais

iorecua
nos cortes e mantém
botsasdemérito
Redução no apoio.
dado pela Ação
Social às visitas
de estudo
também corrigida
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NOS ÚLTIMOS doís dias, o
Ministério da Educação
(MEC) recuou em relação a

cortes anunciados às escolas
eni novembro e dezembro.
Em causa o cancelamento da
atribuição de bolsas de méri-
to a eÌunos que frequentam
cursos proÍissionais e o fi nan-
ciamento das visitas de estu-
do aos alunos abrangidos pela
Ação Social.

José Eduardo Lemos, dire-
tor da Secundária Eça de


