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Exmo. Sr.:  

Director Regional de Educação do Norte 

Rua António Carneiro, n.º 98 

4349 – 003 Porto 

 
 
 
 
 

A Associação de Pais/Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas do Baixo 

Barroso tendo tido conhecimento, através do Sr. Director deste estabelecimento da 

reorganização que vossa Ex.ª pretende implementar na rede educativa no concelho de 

Montalegre, vimos, por este meio, demonstrar o total desacordo e convidá-lo a amadurecer esta 

ideia. Para isso apresentamos um conjunto de razões: 

1ª - A distância entre as duas principais escolas (39 km); 

2ª - A área geográfica que o Agrupamento de Escolas do Baixo Barroso abrange é muito 

vasta, só para termos uma ideia, é superior ao Concelho de Boticas e a agravar a 

situação, ainda, não possui uma concentração, isto é os alunos do pré-escolar e 1º ciclo 

ainda estão dispersos, nesta vasta área, por 6 escolas do 1º ciclo e 4 Jardim e sem 

perspectivas de ser feita brevemente. A escola eb1 de Cabril dista da escola sede 

25km. Com a nova reorganização passará a distar da escola com direcção 63Km. Será 

possível uma boa gestão?  

3ª – Situando-se esta escola em limite de distrito, os pais não admitem ter uma escola com a 

direcção a 39Km. Os que têm algumas posses vão deslocar os seus filhos para escolas 

onde a direcção está presente, exemplo: Cabeceiras, Vieira do Minho, Braga ou mesmo 

Montalegre, contribuindo assim para o esvaziamento e possível encerramento da 

mesma. Sofrendo os pais dos mais desfavorecidos com esta situação, bem como a 

região; 

4ª – A ausência de uma direcção de proximidade dificultará a promoção das aprendizagens, 

contribuindo, assim, para o aumento do insucesso e abandono escolar, bem como da 

indisciplina coisa que nesta escola não existia. Já diz o ditado:” um fraco rei faz fraca a 

forte gente, um forte rei faz forte a fraca gente”. 

5ª – Se a razão é obrigatoriedade do ensino até ao 12º ano, a nossa escola já possui 

secundário e com muito bom aproveitamento, basta para isso conferir dados 

estatisticos;  
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6ª – A gestão da escola não pode ser comparada à de uma empresa e os alunos ao produto 

gerado. Se é fácil dirigir uma empresa à distância, uma escola a esta distância torna-se 

impossível, logo os prejudicados são os alunos.  

Estas são, entre outras, razões muito fortes para que Vª Ex.ª. adie a decisão e nos oiça com 

mais tempo para que de futuro possamos ser parte da solução e não vítimas de decisões 

desadaptadas. 

Temos a certeza, porque vivemos o drama do dia a dia, por exemplo invernos rigorosos, que 

esta reorganização com o passar de cada dia agravar-se-á cada vez mais e os problemas vão 

sobrar para nós e para os nossos filhos. V. Ex.ª estará longe e sentado no seu belo gabinete no 

Porto. 

Por último, alertamos o Senhor Director Regional para o facto de que caso não atenda às 

nossas pretensões tomaremos as seguintes medidas: 

- não participaremos em mais nenhum órgão que se venha a constituir dentro da nova 

direcção da escola, uma vez que não estamos lá a fazer nada. 

- esta associação tudo fará para que em Setembro os alunos fiquem em casa. As escolas 

estarão lá vazia para aqueles que tomam decisões inadequadas e precipitadas. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

O Presidente da Associação de Pais/Encarregados de Educação 

____________________________________________ 

 

Contactos: Manuel Veras 

TM: 966231149 

Email: manuelveras@sapo.pt 

 

 


