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Decorrido mais de três meses após a abertura do novo ano letivo, importa refletir sobre 

as condições em que se está a processar o início das aulas e sobretudo sobre as medi-

das que foram tomadas no sentido de manter a normalidade no seu funcionamento.  

O funcionamento regular das escolas é uma questão essencial para garantir condições 

de aproveitamento escolar, para as crianças e os jovens do nosso concelho, do nosso 

país. 

O Governo teve o tempo suficiente para organizar a abertura do ano letivo, através de 

um diálogo permanente com os vários agentes educativos, ouvindo preocupações e 

propostas daqueles que todos os dias estão nas escolas e melhor que ninguém conhe-

cem as insuficiências e debilidades existentes. 

O ano letivo, com as escolas a funcionar, está marcado por diversos condicionalismos, 

nomeadamente a carência de recursos humanos em muito delas, em especial a falta de 

professores em diversas disciplinas.  

De novo, este quadro acarreta perturbações nas situações de aprendizagem, as quais 

levarão a atrasos irremediáveis no percurso escolar dos alunos. São vários os relatos, 

que dão conta da falta de professores em vários estabelecimentos de ensino em dife-

rentes agrupamentos de escolas do nosso Concelho, onde várias turmas não estão a ter 

aulas em algumas disciplinas. 

A maioria dos horários disponibilizados pelo Ministério da Educação para as turmas em 

questão são parciais, não atingindo as 22 horas letivas semanais, com remunerações 

base muito baixas. As baixas remunerações associadas aos preços das casas, sem a atri-

buição de qualquer complemento para o efeito, tornam impossível para estes profissio-

nais aceitar as colocações e fazer face às despesas de deslocação. 

A falta de pessoal docente decorre da política de desvalorização dos trabalhadores da 

Administração Pública, designadamente dos professores, faz- se sentir os seus efeitos 

nefastos na escola pública em geral e na vida e na atividade profissional dos professores 

em particular. 

A valorização profissional dos professores e educadores, garantindo os seus direitos e 

reforçando as suas condições de trabalho é condição para a valorização da Escola Públi-

ca. 
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O sucesso dos nossos alunos depende disso.  

 

Por estas razões a Bancada da CDU, delibera:  

a. Instar ao Governo e em particular o Ministério da Educação, a resolução 

urgente da adequada substituição dos professores em falta, indispensáveis ao 

bom funcionamento das escolas e ao aproveitamento e sucesso dos alunos; o 

que desde logo não se pode desligar da necessidade de valorizar as carreiras e 

condições de trabalho dos professores. 

b. Instar o Governo a disponibilizar alojamento a preço acessível (isto é, que não 

exceda os 30% do rendimento base) aos docentes que residam fora da área 

metropolitana de Lisboa e sejam colocados em estabelecimentos da área 

metropolitana de Lisboa; 

c. Instar o Ministério da Educação a efetuar as diligências necessárias, em arti-

culação com o nosso município, tendentes à resolução desta questão. 

 

Os eleitos da CDU, reunidos em Sessão de Assembleia de Freguesia do Castelo, 

deliberam, após aprovação deste documento, dar conhecimento: 

_ Senhor Presidente da Assembleia da Republica; 

_ Direção Regional de Educação de Lisboa e Vale do Tejo; 

_ Câmara e Assembleia Municipal do concelho de Sesimbra; 

_ Agrupamentos de Escolas de Sampaio; 

_ Agrupamento de Escolas Navegador Rodrigues Soromenho; 

_ Comunicação Social Local e Regional. 

 

 

 

 

Zambujal, 15 DEZEMBRO 2021 

 

OS ELEITOS DA CDU



                                                                 
 
 

 
 

 


