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Ex.mo Senhor Chefe de Gabinete de  

Sua Excelência o Senhor Presidente da  

Assembleia da República, 

 

CC. Ex.mo Senhor Presidente da Comissão de Educação 

Ex.mos Senhor Presidentes dos Grupos Parlamentares e Senhores Deputados não-inscritos 

 

 Em anexo, remeto a V.Exa, para que siga os seus trâmites, o texto da petição intitulada 

Pela responsabilização efectiva das famílias nos casos de absentismo, abandono e indisciplina 

escolar. 

 O referido texto esteve em acesso electrónico desde 24 de Março de 2009 no site 

especificamente destinado a petições www.peticao.com.pt e até às 18h30 horas de 7 de Abril 

tinha obtido 14424 assinaturas. 

 Em anexo segue CD, contendo ficheiros PDF, com menção dos nomes, endereços de e-

mail, nº de BI e localidade dos peticionários, resultante da impressão de ficheiro retirado do 

site. Por razões económicas, e até de comodidade para quem recepciona a petição, optamos 

por não enviar impressão em papel, estando contudo disponíveis para o fazer se assim se 

entender necessário. 

 Mesmo aceitando que, face ao número de apoiantes do texto possa haver algumas 

situações de repetição de assinatura, o número de peticionários sempre incluirá o mínimo de 

4000 requeridos.  

Não nos foi possível, dada a dimensão da tarefa, expurgar na listagem esses casos de 

repetição (na maioria não intencionais e resultantes de dificuldades de alguns utilizadores no 

uso da tecnologia). Contudo, fizemos uma tentativa com os primeiros 2000 signatários de que 

resultou um número entre os 1 a 3%. Por extrapolação resultará num número total de cerca de 

13500 signatários que representa mais do triplo do necessário. 

Caso se deseje verificar os dados, estamos disponíveis para colaborar, fornecendo 

ficheiro Excel e acesso à plataforma onde as adesões foram recolhidas (e onde estão ainda 

patentes e em crescendo). 

Para lá da questão numérica, em que nos parece cumprido o requisito necessário para 

discussão, cremos que a visibilidade e adesão pública obtida pelas ideias veiculadas, 

(verificáveis no debate destes cerca de 15 dias na internet e na comunicação social), justifica 

que o parlamento possa considerar as propostas apresentadas e debatê-las, abrindo caminho 

à mudança legislativa solicitada. 
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O valor da petição vem talvez mais das ideias do que do número de aderentes. Mais 

alguns dias de exposição pública  e, com certeza, os aderentes continuariam a crescer.  

E tal não resulta de especial qualidade do texto ou sequer de um esforço particular do 

primeiro peticionário. Na verdade, como foi explicado na comunicação social, o texto começou 

por ser um lamento de um professor e gestor de escolas sobre o rumo da situação exposta 

que, transformado em petição, e com alguma surpresa do autor, adquiriu projecção e adesão.  

A percepção que fica é que o caminho proposto colhe aceitação pública porque o 

ponto de vista precisa de ser representado nas leis e normativos. Ora, o órgão fundamental da 

representação popular é a Assembleia da República a quem se apela que considere esta 

questão transversal à sociedade de uma forma aberta e participada. 

Na discussão da última alteração ao Estatuto do Aluno, o Senhor Presidente da 

Comissão de Educação deu-nos a honra de convidar Presidentes de Conselhos Executivos de 

Escolas e Agrupamentos a participar numa audição pública sobre as propostas existentes.  

Alguns dos que participaram nessa audição (entre os quais o signatário) lamentaram a 

frustração de constatar que as propostas originais, anteriores à audição, praticamente não 

foram alteradas pelos Senhores Deputados e a maioria das sugestões apresentadas não foram 

sequer consideradas nos debates posteriores.  

A própria existência da audição foi um grande avanço e merece elogios a iniciativa de a 

fazer.  

Contudo, constituiu uma oportunidade perdida de verter em Lei e representar nela a 

perspectiva de quem vive o dia-a-dia das escolas e olha os problemas do absentismo, 

abandono e indisciplina com um olhar realista, pragmático e necessariamente menos 

abstracto (mesmo que a sua base teórica e capacidade sistemática até possam ser menores). 

Quem acompanhou o debate do Estatuto do Aluno sabe que ele assumiu contornos 

bastante ideológicos o que enfraqueceu a capacidade operativa das soluções encontradas. 

Os comentários anteriores, que naturalmente só vinculam o signatário (e não estão 

contidos no texto da petição), não contêm nenhuma crítica sobre a lei ou sobre quem a redigiu 

ou apoiou mas, tão-só, a constatação respeitosa de que, se alguns dos normativos que nela 

constam colocam problemas práticos, tal resulta de não terem sido atendidos muitos dos 

alertas feitos nessa audição pública por pessoas (algumas com experiência de décadas) que 

vivenciam as normas no seu dia-a-dia, alguns tendo de as aplicar e fazer cumprir. 

Talvez por aí se possa explicar a adesão obtida pela petição na medida em que 

corresponde a uma necessidade social que poderá ser minorada se se adoptar a prática de 

ouvir os operadores educativos e atender às suas opiniões e conhecimentos. A expressão 

operadores educativos (que adoptamos de uma expressão similar que se vulgarizou no sector 

da justiça) pretende abranger todos os que vivem o dia-a-dia escolar (alunos, professores e 

educadores, pessoal não docente, técnicos, famílias, etc). 



Por isso, considerando que, na lógica da audição as opiniões e sugestões podem ter 

algum interesse optamos por anexar um outro documento PDF com os comentários 

produzidos pelos signatários. (cerca de 3000 pessoas que o fizeram). 

Com os melhores cumprimentos,  

 


