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Discurso do Diretor da Escola, Dr. Roland Clauß, na Assembleia Geral da Associa-

ção da Escola Alemã de Lisboa de quinta-feira, 17 de novembro de 2011 

 

 

Excelentíssimo Senhor Embaixador, excelentíssimas Senhoras e excelentíssimos Senhores da 

Mesa da Assembleia, estimada Sra. Dra. Sandra Pinto, prezado Sr. Dr. Manfred Schüler / 

prezada Sra. Dra. Anne-Mareike Werner, estimados Colegas, excelentíssimos Sócios da 

Associação da Escola Alemã de Lisboa! 

 

Gostaria de dirigir também a todos as minhas saudações pessoais de boas-vindas à Escola 

Alemã de Lisboa! 

 

Terei o prazer de vos relatar sobre tudo o que se passou na Escola Alemã de Lisboa no ano 

transato, em particular no que diz respeito ao âmbito pedagógico.  

Relatei aqui na Assembleia Geral de há um ano sobre o ano letivo de 2009/10 e a conclusão 

bem-sucedida de importantes empreendimentos, tal como a modernização ou a inspeção 

ministerial alemã, ou o início de importantes projetos na vida e na evolução escolar, como 

por exemplo a implementação de uma fase inicial de escolaridade de carácter flexível da 1ª 

e 2ª classe na Escola Primária do Estoril, a criação de uma fase uniforme da 4ª até à 6ª 

classe, a introdução do princípio da sala de aula do professor no Liceu, sem esquecer ainda 

o grande projeto de intercâmbio com a Alemanha em regime de voluntariado com a duração 

de três a quatro semanas para alunos de expressão portuguesa da classe 9. 

 

Ao atentarmos nesta lista de projetos escolares, após a conclusão das extensas obras de 

renovação da Escola que no ano transato teve um impressionante epílogo com as obras de 

modernização do Jardim de Infância e a intervenção para segurança antissísmica no Edifício 

A, de certa forma até parece que pusemos então mãos à obra, continuando também a 

modernizar e fundamentalmente a desenvolver a vida escolar e as aulas que têm lugar nes-

ses edifícios agora renovados. 

 

Ajustam-se perfeitamente a esse efeito os programas fundamentais e os novos requisitos 

escolares das nossas entidades superiores na Alemanha, quer se trate do Ministério dos 

Negócios Estrangeiros como instituição do Estado ou do Conselho de Ministros da Educação 

e Cultura do Governo Federal da Alemanha como representante dos Estados Federais na 

política escolar no estrangeiro. 
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Desta forma empreendemos inovações escolares orientadas para a Escola Alemã de Lisboa e 

como assimilação dos resultados da avaliação da Escola através da inspeção do ministé-

rio alemão realizada em fevereiro de 2010, cujos resultados são vinculativos desde o verão 

de 2010. 

 

Todos os projetos de desenvolvimento da Escola anteriormente enunciados por mim estão 

ligados a constatações e conselhos individuais desta grande avaliação externa, como é o 

caso da fase inicial de escolaridade de carácter flexível no Estoril, que está a trabalhar no 

aprofundamento do princípio da diferenciação em sala de aula e no apoio individual, ou a 

fase uniforme da classe 4 à 6, que procura testar no Liceu planos faseados com métodos 

inovadores da Escola Primária com um tipo de orientação de âmbito mais vasto para os alu-

nos e, no conjunto, tenta reforçar a coesão de uma Escola que deve ser vista como um 

todo, no interesse da melhor evolução possível dos nossos alunos. E não podemos deixar de 

referir, também por sugestão da inspeção do ministério alemão, que no verão passado inci-

támos 23 alunos portugueses da classe 9 a passarem um mês sozinhos, alojados em casa 

de uma família alemã, a frequentarem um liceu alemão. De facto, os inspetores da Alema-

nha, quando aqui estiveram, tinham deixado uma crítica por nós não esgotarmos suficien-

temente todo o potencial ao dispor no que concerne os intercâmbios, no interesse da 

aprendizagem de alemão dos nossos alunos. 

 

Para além da inspeção do ministério alemão e da intensiva inspeção realizada na nossa 

Escola através de especialistas da Alemanha, existe ainda uma segunda intervenção na nos-

sa Escola por parte das entidades alemãs, a qual assumiu o carácter vinculativo justamente 

no ano letivo transato e naturalmente também no presente ano letivo. Estou aqui a referir-

me aos novos, extensos e também decisivos requisitos emanados da Alemanha para a 

introdução de um Abitur central a partir de 2014, o que implica significativas alterações 

nos programas de ensino de muitas disciplinas (programas centralizados), bem como no 

número de horas semanais do ensino secundário (novo plano curricular). 

 

O terceiro requisito emanado da Alemanha e das nossas entidades superiores, que assume 

para nós importância, ainda é muito mais abrangente e engloba todo o sistema de finan-

ciamento, organização e estandardização das escolas alemãs sediadas no estrangeiro, – o 

chamado plano de reforma do Ministério dos Negócios Estrangeiros em Berlim, – 
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que já desde a conferência da associação mundial das escolas alemãs no estrangeiro, reali-

zada em junho de 2010, em Xangai, nos preocupa e nos mantém na expectativa. 

 

Nos próximos minutos gostaria de vos apresentar todos estes três grandes complexos, – a 

modernização interna da Escola no contexto da inspeção do ministério alemão, as alterações 

no âmbito das aulas através do Abitur central, dos programas centralizados e do novo qua-

dro curricular, bem como as possíveis consequências do chamado plano de reforma. No 

entanto, no que diz respeito ao primeiro ponto, o desenvolvimento conceptual da EAL, já 

não irei descrever os planos em si, até também para não exceder abusivamente o tempo 

que me foi concedido para discursar. Vou pois limitar-me a apresentar as novidades, ou 

seja, o início dos projetos e a sua avaliação na Escola. Se pretenderem inteirar-se da descri-

ção dos planos em si, remeto para o meu discurso da última Assembleia Geral de 2010. 

 

 

1) Planos de modernização interna da vida escolar, organização escolar e 

aulas, no contexto e no seguimento dos resultados da inspeção do ministé-

rio alemão 

 

No ano letivo de 2010/11 experimentámos pela primeira vez o novo princípio da sala de 

aula do professor no Liceu. 

 

As experiências efetuadas com o princípio da sala de aula do professor foram avaliadas num 

vasto inquérito no final do ano letivo pelo Grupo de Trabalho de acompanhamento, tendo-se 

procedido a uma sondagem de opinião junto de professores e alunos, não de pais, porque 

estes não estão diretamente implicados nesse processo e não têm experiência pessoal nesse 

âmbito. Perante algumas críticas veiculadas por pais, o Grupo de Trabalho está a refletir em 

incluir também pais na próxima avaliação do processo. O resultado da avaliação junto dos 

professores foi maioritariamente positivo, tendo, porém, muitos manifestado que o plano, 

para poder resultar bem, carece ainda de mobiliário adequado nas salas de aula, para que 

as mesmas possam proporcionar um trabalho na sala mais intensivo para os alunos. Estes, 

por sua vez, encaram com olhos críticos o princípio da sala de aula do professor, pois sen-

tem a falta da sua própria sala de aula justamente no ensino secundário e queixam-se das 

demasiadas mudanças de sala a que estão sujeitos e à confusão que daí advém. Uma com-

binação do princípio da sala de aula do professor com a introdução do maior número possí-
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vel de horas duplas poderia ser, neste caso, uma boa solução, que aliás já foi posta em prá-

tica em boa parte no presente ano letivo. 

 

Na sua última sessão do ano letivo transato a Reunião Geral de professores decidiu por 

maioria experimentar ainda durante mais um ano o „princípio da sala de aula do professor‟, 

para então se tomar uma decisão definitiva. Na minha opinião, muita coisa dependerá no 

corrente ano letivo da forma como as salas fiquem apetrechadas com armários e prateleiras, 

para que se possa explicar aos alunos as grandes vantagens da sala de aula do professor, o 

que de facto possibilitará, tal como foi exigido pela inspeção do ministério alemão, aulas 

modernas centradas no aluno com trabalhos de grupo e de projeto com base no material 

existente na sala de aula. 

 

A fase inicial de escolaridade de carácter flexível da 1ª e 2ª classe no Estoril foi 

avaliada no verão por parceiros externos, de acordo com o desejo manifestado por pais e 

colegas. Através de conversas e observações e assistindo a aulas, as colegas da Escola Pri-

mária da nossa escola parceira de Berlim, que também praticam esse tipo de escolaridade 

flexível, bem como as da Escola Alemã de Valência analisaram durante dois dias o trabalho 

pedagógico dessa nova estrutura de escolaridade. O resultado foi que, em geral, os profes-

sores e pais envolvidos no processo manifestaram a sua aceitação dessa nova forma de tra-

balho escolar, o que é realmente um pouco surpreendente, se pensarmos nas muitas preo-

cupações e pontos críticos provenientes de alguns pais antes da introdução do novo modelo. 

Pessoalmente chamou-me a atenção o facto de os professores me virem manifestar a sua 

opinião positiva sobre o seu trabalho, mesmo sabendo que tal tem a ver com muito esforço 

na elaboração de novo material didático adequado e ainda que, no final do ano letivo pas-

sado, aguardavam com expectativa, ou até encaravam com algumas reservas a evolução do 

processo. 

 

Esta tarefa também é acompanhada, como todos os outros projetos, por um Grupo de Tra-

balho. Este ano vai prosseguir a formação para a evolução do próprio trabalho. Neste 

momento trava-se uma discussão se e, – se for esse o caso, – quando é que a 3ª classe 

deve ser integrada no modelo da 1ª e da 2ª. Neste caso, aconselho paciência. Na minha 

opinião, primeiramente deveria proceder-se a uma plena integração de três anos na Escola 

Primária do Estoril, adquirindo aí uma experiência mais ampla e mais intensiva do que aque-

la de que dispomos após um ano, antes de se avançar já outra vez com novas alterações. 

Tal não significa que não faça certamente sentido em se refletir basicamente numa integra-
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ção nesse modelo por parte da 3ª classe, que neste momento se encontra algo isolada no 

Estoril, mas a fazer justamente na altura certa. 

 

A introdução da fase uniforme da 4ª até à 6ª classe chegou pois, neste ano letivo, à 

5ª classe. Enquanto no ano letivo de 2011/12 colegas do Liceu colaboram e lecionam de 

novo em equipa com os diretores de turma da 4ª classe da Escola Primária, colegas da Pri-

mária dão continuidade no Liceu ao ensino das turmas que vieram da 4ª classe e trocam 

entre si, como faziam antes na Primária, de forma intensiva com os seus colegas do Liceu. 

Entre a 4ª e a 5ª classe, apesar de se dar uma mudança de ciclo, conseguimos manter mais 

ou menos os mesmos professores que as crianças já tinham e, assim, concretizar de forma 

reforçada o princípio dos professores da disciplina em vigor no Liceu com menos professo-

res, mantendo outros professores que, na maior parte das vezes, já são conhecidos das 

crianças. A opinião de professores, pais e alunos é unanimemente positiva e enche-nos de 

coragem para prosseguirmos. 

 

Também este importante trabalho de desenvolvimento escolar é acompanhado, realizado e 

avaliado por um Grupo de Trabalho que se reúne regularmente, constituído por colegas da 

Primária e do Liceu, em que colaboram ambos os diretores, o Prof. Strobel e eu. 

 

Como último projeto, o intercâmbio da classe 9 com famílias e escolas alemãs, em 

que 23 alunos portugueses do 9º ano estiveram entre três a quatro semanas na Alemanha, 

no ano letivo transato, a partir de meados de junho (após terem sido dadas as notas), tendo 

ficado alojados em casa de famílias e frequentado as aulas de liceus alemães juntamente 

com os seus parceiros alemães. Trata-se de cerca de 60% de alunos portugueses, muito 

mais do que eu e o Prof. Valentim esperávamos quando iniciámos este projeto de estadia 

voluntária na Alemanha. Partimos do princípio de que iríamos ter cinco ou seis alunos inscri-

tos, tanto mais que os alunos na maioria dos casos tinham de ficar isolados, de forma a 

terem de se haver completamente sozinhos e independentes com o seu alemão num 

ambiente desconhecido. 

 

As famílias alemãs (a maioria delas no sul da Alemanha, porque ali as férias do verão come-

çam mais tarde, possibilitando, deste modo, que os alunos ainda frequentassem as aulas) 

comprovaram ser, na grande maioria dos casos, excelentes anfitriãs. Os alunos foram inte-

grados sem nenhuma complicação na vida quotidiana das famílias alemãs, que até os leva-

ram consigo para uns dias de férias, foram com os seus pais „adotivos‟ a divertidas festas de 



  
Dr. Roland Clauß, Diretor  

  
Seite 6 

 
  

aldeia, perceberam como era, por exemplo, o mundo de trabalho típico de uma família ale-

mã, deram passeios pela Floresta Negra, subiram as cadeias alpinas, jogaram futebol ou 

voleibol nos clubes locais, foi-lhes servida comida alemã, o que, em regra, também aprecia-

ram (até chegar ao jantar alemão frio que, para um português, não é uma refeição em ple-

no) e, para culminar este encontro intercultural, os nossos portugueses foram de bicicleta, 

vejam bem, no seu percurso diário para a escola, o que para eles foi uma experiência espe-

cial, e que para um alemão representa no seu quotidiano o meio de transporte habitual. 

Estabeleceram-se excelentes amizades durante essas semanas e assistiu-se a despedidas 

dolorosas no dia de regresso a casa. Foi isto que os nossos alunos nos retrataram nos seus 

mais ou menos longos relatos escritos. 

E todos, indiscutivelmente, comungaram da mesma opinião em dois aspetos: por um lado, 

esta terá sido uma das melhores experiências que até agora tiveram nas suas vidas e, por 

outro lado, estavam convencidos de que agora, após esta experiência intensiva e emocional 

na Alemanha e as muitas conversas que travaram em alemão, os seus conhecimentos lin-

guísticos tinham melhorado muito, elevando substancialmente a sua motivação para a 

aprendizagem da língua alemã.  

Esta quantidade de bons relatórios por parte dos nossos alunos levou-me a mim e ao Prof. 

Valentim a proporcionar de novo este intercâmbio aos jovens que atualmente frequentam a 

classe 9. Temos já 27 alunos portugueses que, juntamente com os seus pais, mostraram o 

seu interesse em participar e também já há quatro liceus na Alemanha que manifestaram 

espontaneamente por escrito a sua candidatura a este projeto, pois tudo correu tão bem 

que também este ano gostariam de voltar a receber um aluno da EAL. 

 

 

2) Alterações no âmbito das aulas devido a novos requisitos da Alemanha: 

Abitur central, programas centralizados e novo quadro curricular 

 

Vou entrar na segunda parte das minhas considerações – as alterações nas nossas aulas, 

impostas pela Alemanha devido a novos requisitos, em especial emanadas do Conselho de 

Ministros da Educação e Cultura do Governo Federal da Alemanha. 

 

Estas novas instruções e alterações têm diretamente a ver com três conceitos básicos: Ab-

itur central, novo quadro curricular e programas centralizados. 

 

Mas o que significa tudo isto? 
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Desde há alguns anos que os novos regulamentos emanados da Alemanha têm tido como 

objetivo, através de um esquema padrão e de exames externos estandardizados, assegurar 

e elevar o nível de qualidade do ensino das escolas sediadas no estrangeiro. A inspeção do 

ministério alemão, a que já fiz alusão, é disso exemplo. 

 

Outra questão é a introdução de um Abitur central, o que significa um Abitur em que 

não serão os professores da disciplina que irão entregar aos seus alunos os enunciados por 

si elaborados e que as entidades alemãs aprovaram, mas sim um Abitur em que todos os 

alunos, por exemplo, da Pensínsula Ibérica, mais tarde do hemisfério norte, terão de execu-

tar exatamente as mesmas provas de exame nos exercícios nas diversas disciplinas, sendo 

submetidos a uma correção e avaliação segundo os mesmos critérios. Este Abitur regional 

será realizado pela primeira vez em 2014, portanto para os alunos que atualmente se en-

contram na classe 10. 

 

Como preparação para este Abitur central foram introduzidos pela primeira vez em todas as 

escolas estrangeiras, nas suas classes 11 e 12, de igual modo, programas aprovados nas 

disciplinas de alemão, inglês, matemática, história, biologia, química e física. São estes, de 

facto, os chamados programas centralizados. No Dia Pedagógico de 22 de setembro os 

professores da EAL trabalharam na introdução e na implementação destes novos programas 

na nossa Escola. 

 

Para este tipo de provas de exame do Abitur centralizado torna-se necessário não só pro-

gramas de estudo comuns, mas a distribuição do número de horas letivas também têm de 

ser ajustadas, para que cada aluno finalista tenha no seu percurso escolar o mesmo número 

de horas letivas na respetiva disciplina em cada uma das suas escolas. Este novo requisito 

na Escola é denominado novo quadro curricular. 

 

Também é importante para mim demonstrar a todos que, ao aplicarmos este modelo do 

novo quadro curricular, não procedemos a cortes significativos no número de aulas. Pelo 

contrário, alargámos claramente a oferta de aulas, mesmo que tal facto tenha originado 

custos adicionais. 

 

 

 



  
Dr. Roland Clauß, Diretor  

  
Seite 8 

 
  

DSL- Stundentafel für die Klassen 5 bis 10  entsprechend der Kontingentstundentafel der KMK 
(Vorschrift aus Deutschland) 
(Equivalencia/Zusatzkurse und AG-Stunden sind nicht berücksichtigt!) 
Rot = Reduzierung; Grün = Erhöhung; Blau = Neugestaltung mit individueller Förderung, bzw. 
Verschiebung. 

 

Klasse/ 
Fach 

5s 5 6s 6 7 8 9 10 Stun-
denmi-
nimum 
(+ / –) 

Stun-
den-
maxi-
mum  

Kontin-
gent 
(Vor-
schrift)  

DaM  6/ 
7 

 5 5 4+1F / 
5 

4 + 1 
F /5 

5+1
F /5 

29 ( –1) 32  
(inkl. 
3 F) 

26 

DaF 1 5 
/6 

 5 
/6 

 5 4+1 F / 
5 

4 + 1 
F /5 

  

D-
Fachspr 

2           

PaM 
PaF 

5 5 4 
/5 

4 /5 4/4 3 + 1 
F / 4 

3 + 1 
F  /4 

3 22 (–1) 46  
(3 F) 

40 

Eng 4 4 4 4  4 3 + 1 F 
/4 

3 3 21 (+/–
0) 

Kun 2 2 2 2 1 /2 1 1 2 9 (–1) 16 16 

Mus 2 2 2 2 1 /2 1 1 (2) 7 

Mathe 5 4 4 4 4 + 1 F 
/5 

4 4 4 25  
(+/–0) 

26  
(1 F) 

24 

Phy     2 2 2 2 8 (+ 2) 26 26 

Che      2 2 2 6 (+ 2 ) 

Bio/ s 2 2  2  2 2 2 10 

Nat   2 2     2 

Ge /His   2 2 3 /2 2 2  3 / 
2 

12 (+ 4) 12 12 

Erd/Geo 2 2  2 2 2 2  10 (+ 2) 12 12 

Soz        2  2   (+ 
2) 

Rel  ev / 
rk /Ethik 

2/1 2/1  2 2 2 2  10 (+3 ) 12 12 

Rel  ök 
/Phil 

       2 2 

Sp 2/3 2 
/3 

2 2 2 2 2 2 12 (– 1) 12 12 

Franz     3 3 /4 3 /4 3 /4 12 17 
 

16 

PC 
Grundbil-
dung 

1 1 1 1 1 1 1 (2) 5  

Summe 
 

34 32 34 34 34 34 34 35 203 
(s: 205) 

210 
(davor 
206) 

 196 
(DSL +14) 

 
 
Hilfen zum besseren Verständnis (Beispiele):  



  
Dr. Roland Clauß, Diretor  

  
Seite 9 

 
  

 5 / 6 heißt: jetzt werden nicht mehr 6, sondern nur 5 Stunden pro Woche unterrichtet. (Reduzie-
rung) 

 3 / 2 heißt: jetzt 3, statt wie früher 2 Stunden in der Woche (Erhöhung) 
 3+1 F / 4 heißt: jetzt nicht mehr 4, sondern 3 Stunden pro Woche für alle und 1 Förderstunde für 

Schüler der Klasse  mit Schwächen (Neuverteilung) 
 

 

Aqui podem ver em que medida são distribuídas as horas semanais por turma e disciplinas 

na Escola Alemã de Lisboa a partir deste ano letivo. Na coluna da esquerda vemos as discip-

linas por grupos desde a disciplina de alemão até à informática e na linha de cima temos as 

classes desde o 5º ano até à classe 10. 

 

O problema fundamental na concretização destes requisitos do novo quadro horário foi, na 

EAL como na maioria das escolas no estrangeiro, que na área das línguas 

(alemão/português/inglês) estavam atribuídas demasiadas aulas e no domínio das ciências 

naturais e sociais eram de menos. Por isso houve que proceder a um aumento de horas em 

física, química, história, ciências sociais e religião, reduzindo-se nas línguas. Era impossível 

manter o número de horas do antigo modelo ao aumentarmos as horas nas ciências natu-

rais e sociais, pois o número de horas semanais das turmas, regra geral, vão de 34 a 35 no 

total (sem contarmos com a equivalência, as disciplinas suplementares  e as AG‟s), o que já 

implica duas a três tardes com aulas (v. última linha da tabela).  

 

A solução que encontrámos na EAL foi a do conceito de aulas de apoio da classe 7 à 10. 

Basicamente os alunos com notas de „bom‟ e „suficiente‟ têm algumas aulas a menos nas 

línguas, mas os alunos com notas mais baixas terão, num total, sete horas de apoio dadas 

em pequenos grupos pelo professor da respetiva disciplina – três em alemão, duas em por-

tuguês, uma em inglês e uma em matemática. É o que podem ver na tabela representado a 

azul. E todos os alunos têm no seu conjunto mais aulas nas disciplinas que até agora tinham 

menos horas – o que se pode ver nos dados da tabela a verde – duas horas em física, duas 

em química, três em religião e quatro em história. Além disso, introduzimos uma nova dis-

ciplina de ciências sociais/economia na classe 10 com duas horas semanais, a qual pode 

prosseguir nas classes 11 e 12 até ao Abitur como disciplina opcional obrigatória. 

 

É importante observar que com este quadro assim estruturado a EAL se encontra bem aci-

ma dos requisitos e do mínimo prescrito pela Alemanha. Assim, com as 32 horas de alemão 

da classe 5 à 10, efetuamos mais seis horas do que o estipulado. E em inglês e português, 



  
Dr. Roland Clauß, Diretor  

  Seite 
10 

 
  

com as 46 horas, teremos também mais seis horas do que o regulamentado. O mesmo em 

matemática com uma oferta de mais duas horas semanais. Na totalidade o número de aulas 

à disposição dos alunos na Escola Alemã de Lisboa, de acordo com o novo quadro curricular 

(v. as últimas colunas em baixo da tabela), cifra-se em 210 horas. Repito, são mais quatro 

horas no nosso plano curricular do que anteriormente e, da classe 5 à 10, são mais catorze 

horas semanais do que realmente nos é regulamentarmente exigido pela Alemanha. 

 

Penso que estes números falam por si. Traduzem também claramente o imenso investimen-

to da Escola nas aulas mediante as novas condições. No interesse da prossecução do maior 

êxito escolar possível dos nossos alunos, a nossa oferta curricular foi uma vez mais conside-

ravelmente alargada e não reduzida. 

 

 

3) Alterações no sistema de financiamento das Escola Alemãs sediadas no 

estrangeiro no seguimento do chamado plano de reforma do Ministério dos 

Negócios Estrangeiros em Berlim 

 

O terceiro círculo das novas influências da Alemanha – estou aqui a referir-me ao chamado 

plano de reforma do Departamento Central para assuntos relativos ao ensino no estrangeiro 

e do Ministério dos Negócios Estrangeiros – é para a nossa Escola, bem como para as outras 

escolas no estrangeiro, de longe, a mais difícil. 

 

Assim, depreende-se que iremos por certo aproveitar das outras duas normas, – da inspe-

ção do ministério alemão, bem como do Abitur central juntamente com o novo quadro curri-

cular a ele ligado. Tanto as preciosas observações e instruções por parte dos inspetores, 

como também o alargamento levado a efeito das aulas das ciências naturais e das ciências 

sociais e a introdução de um conceito de aulas de apoio no âmbito da implementação do 

novo quadro curricular significam um benefício para uma sólida evolução e otimização da 

nossa Escola, bem como uma oportunidade para uma aprendizagem e um conhecimento 

mais amplos e de maior sucesso dos nossos alunos. Também o Abitur central como exame 

de aferição no âmbito da Península Ibérica nos proporciona uma boa possibilidade de cons-

tatar, em comparação com outras escolas, onde é que realmente nos situamos, ou seja, 

quais os pontos em que já somos bons e quais os outros em que temos de nos aperfeiçoar. 
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Também o plano de reforma, tal como foi formulado até agora e nos vai ser apresentado 

dentro de dois anos, deve trazer-nos só vantagens, segundo afirmação dos seus autores, as 

quais nós, no entanto, não conseguimos reconhecer. O facto de o número dos nossos pro-

fessores destacados pelas autoridades alemãs dever ser reduzido de 19 para 15 representa 

um retrocesso. Mesmo que pudéssemos dispor de um orçamento destinado a pessoal relati-

vo a estes professores que deixamos de ter à nossa disposição, tal não pode ser considera-

do como uma compensação real, pois os meios previstos aqui não atingirão o que se pode-

ria ganhar com os professores correspondentes provenientes da Alemanha. Em última análi-

se, o plano de reforma que soa a positivo surge em boa medida como plano de poupança 

que sobrecarrega o Conselho de Administração, e os pais como pagantes das propinas, com 

uma parte das despesas com pessoal qualificado proveniente da Alemanha. 

 

Esta visão crítica também não se altera ao escutarmos algumas tiradas de elevado valor 

metafórico relativamente ao sistema de ensino alemão no estrangeiro, as quais chegam 

nesta altura até nós aqui em Lisboa, provenientes do Ministério dos Negócios Estrangeiros, 

para sossego das mentes. Do que é que isso nos vale, quando somos repetidamente decla-

rados no estrangeiro como sendo os “faróis” da política cultural no estrangeiro, até da Ale-

manha, quando simultaneamente privam estes faróis, para não sairmos da mesma imagem, 

de alicerces e energia para iluminarem e brilharem?! 

 

E o que devemos nós pensar, quando na última festa da educação e cultura, realizada em 

Berlim, foi afirmado que gostaria de se ver duplicado o número de escolas parceiras alemãs 

de 1.000 para 2.000, quando ao mesmo tempo temos de testemunhar que para a nossa 

própria escola parceira, a Escola Alemã de Silves, no Algarve, contrariando inteiramente tais 

informações, obviamente não há dinheiro e a necessária manutenção do contrato de parce-

ria, que naturalmente tem os seus custos para a Alemanha, continua a estar insegura e cer-

tamente não terá qualquer futuro?! 

 

A esta imagem contraditória ajusta-se o novo plano para a política cultural no estrangeiro, 

que foi anunciado há algumas semanas. Estabelece como objetivo uma nova organização 

“em tempos da globalização”, tendo como orientações principais “ganhar parceiros, transmi-

tir valores, representar interesses”. Nós, representantes da Alemanha na capital portuguesa, 

quando também somos empossados de reconhecimento diplomático, apercebemo-nos que a 

Europa ocidental bem como os países da Europa do sul pertencem aos velhos amigos da 

Alemanha, que já não têm de ser conquistados e que, por esse motivo, já não se encontram 
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tanto no foco de interesse do ministério. A atenção da verdadeira política externa – e posso 

completar – também os esforços políticos e os respetivos meios financeiros – direcionam-se 

em vez disso agora para a Europa do leste e do sul, para a Rússia e, indo ainda mais longe, 

para os extraordinários lucros emergentes de novos Estados promissores do mundo globali-

zado, como o Brasil, a Índia, a China e a Rússia. 

 

Não sou nenhum político dos Negócios Estrangeiros e, é claro, também não sou diplomata; 

permito-me, porém, com toda a modéstia, chamar a atenção para o facto de, na minha opi-

nião, a Alemanha estar a ser desafiada no momento da maior crise monetária da Europa a 

garantir o futuro da Europa e da União Europeia, justamente e antes de mais, nos países da 

Europa ocidental e do sul, utilizando todos os meios, de que naturalmente também faz parte 

um constante e bom, ou até melhor apetrechamento das escolas alemãs nesses países. Ou 

dito de forma mordaz: O que significam então para nós, alemães, neste contexto da globali-

zação as ainda tão distantes China ou Índia, se os nossos vizinhos e amigos na Europa, com 

os quais desde há meio século estamos a construir em conjunto uma casa europeia, preci-

sam, sem restrições, da nossa solidariedade e apoio!? 

 

 

4) Conclusão 

 

No entanto, – e para finalizar gostaria aqui de exprimir isto de forma bem clara – o Conse-

lho de Administração e a Direção da Escola Alemã de Lisboa não se deixam dissuadir do seu 

trabalho responsável, refletido e orientado a longo prazo devido a tais imposições momen-

tâneas de natureza política e financeira. Estamos convencidos de que daí resultará que a 

EAL irá sair ainda mais forte das atuais crises verificadas no sistema de ensino no estrangei-

ro e que em Portugal ainda se apresentam com um quadro pior. O número de alunos, que 

neste novo ano letivo se manteve inalterado, e o facto de as inscrições no Curso Preparató-

rio de Língua Alemã terem triplicado, em comparação com o ano transato, são o comprova-

tivo para esta avaliação positiva. 

 

A qualidade do nosso trabalho pedagógico, que como sempre goza de elevado apreço muito 

para além das fronteiras de Lisboa, parece ser nesse sentido o melhor garante. Por esse 

motivo, neste meu discurso, com a apresentação dos projetos atuais e futuros da Escola 

Alemã e com a explicação dos valores pedagógicos e os objetivos educacionais que a guiam, 

espero ter podido transmitir-vos a imagem de uma escola moderna e ativa. 
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Deve ser também a imagem de uma Escola Alemã sediada na capital de Portugal, conscien-

te da sua sublime tarefa em prol das suas crianças, designadamente para qualificar e forta-

lecer os vossos filhos e as vossas filhas para enfrentarem o intricado mundo de hoje e de 

amanhã e a sua própria vida e trabalho futuros, na Alemanha ou em Portugal, ou onde quer 

que seja neste mundo global.  

  

27.10.2011 CC 


