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DECLARAÇÃO 

 
 
A actual postura do corpo docente desta escola tem o assentimento expresso da APAS. 
 
É com grande preocupação que temos vindo a assistir a situações que comprometem, 
progressivamente, um eficiente processo de ensino - aprendizagem. O enorme volume de legislação 
que durante todo o ano passado foi chegando à escola obriga a um esforço enorme de 
reajustamento, perturbando a organização — o Conselho Executivo ficou totalmente mergulhado na 
burocracia, enquanto, pelo lado dos professores, o cansaço e a insatisfação, devido às mudanças que 
não aprovam e os prejudica, contaminaram o clima geral que começa a provocar tensões mesmo 
entre os alunos. 
 
Arriscamo-nos a ter professores mais ocupados com a implementação das novas regras do que com a 
preparação das aulas e mais absorvidos com o futuro das suas carreiras do que com o futuro dos 
seus alunos. É evidente, aos nossos olhos, um cansaço prematuro e sinais de desmotivação em 
professores e alunos, a perturbação causada por este modelo de avaliação no funcionamento normal 
da escola prejudica o fundamental que é ensinar e aprender. 
 
Estamos perante sinais de alerta que apontam para uma escola burocratizada em vez de uma escola 
de qualidade. Não queremos perder professores disponíveis para os alunos, capazes de os motivar 
para a aprendizagem com entusiasmo e exigência, fazendo da qualidade das suas aulas o objectivo 
fundamental do seu desempenho profissional. Não queremos ganhar, em vez disso, burocratas que 
esgotam as energias no preenchimento de tabelas, objectivos e planificações. Os rostos dos nossos 
filhos correm o risco de não passarem de números e estatísticas. 
 
Face ao exposto, a Associação de Pais concorda e subscreve a moção de suspensão da avaliação de 
desempenho apresentada pelos docentes. 
 
A direcção da APAS, 
 


