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Ex.mos. Senhores,
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Agrupamento de Escolas D. Dinis, Leiria

POSIÇÃO  DOS  REPRESENTANTES  DOS  PAIS  E  ENCARREGADOS  DE  EDUCAÇÃO  DO 

CONSELHO  GERAL  DO  AGRUPAMENTO  DE  ESCOLAS  D.  DINIS  –  PROJECTO  DE 

AGREGAÇÃO  DE  ESCOLAS  DA  DREC  E  DO  MINISTÉRIO  DE  EDUCAÇÃO  PARA  O 

CONCELHO DE LEIRIA

Os Representantes  dos  Pais  e  Encarregados de  Educação,  abaixo assinados,  com 

assento no Conselho Geral do Agrupamento de Escolas D. Dinis, em Leiria, tendo tomado 

conhecimento,  através  do  Senhor  Director  do  Agrupamento,  da  intenção  da  Direcção 

Regional de Educação do Centro e do Ministério da Educação de agregar este Agrupamento 

de Escolas à Escola Secundária Rodrigues Lobo, vêm, pelo presente, manifestar o seu mais 

veemente repúdio ao mencionado projecto.

Antes de mais,  os signatários não podem deixar de lamentar o facto de, sendo o 

Conselho  Geral,  o  Órgão  de  direcção  estratégica  responsável  pela  definição  das  linhas 
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orientadoras da actividade da escola,  não haja,  da parte do Ministério da Educação uma 

actuação em conformidade com as características, estatuto e competências deste Órgão. De 

facto,  não  existe,  até  à  data,  qualquer  comunicação  directa  quanto  às  intenções  de 

Agregação, entre o Ministério da Educação ou a Direcção Regional e o Conselho Geral, o 

qual se apoia, na sua actividade, exclusivamente na informação transmitida pelo Sr. Director 

do Agrupamento. Tal circunstância menospreza a importância e a dignidade do Conselho 

Geral, o que igualmente se repudia.

No que concerne, o Projecto de Agregação em causa, de ora em diante designado por 

PA, é entendimento dos aqui subscritores, que o mesmo é desprovido de qualquer vantagem 

ou mais valia para os alunos, enquanto centro vital da actividade educativa, na medida em 

que descura a realidade das Escolas do Agrupamento, o seu número de alunos e as suas 

características sócio-económicas e culturais, bem como negligencia a liberdade de escolha 

dos  alunos relativamente às  ofertas  educativas  das  três  Escolas  Secundárias  que  servem 

Leiria,  sendo certo  que estas,  por  tradição e  articulação entre  si,  têm vindo a fazer  um 

percurso de especialização em diferentes áreas, garantindo um leque de ofertas alargado. 

Não se vislumbra, por conseguinte, qualquer vantagem no referido PA que, não seja, 

pura e exclusivamente, economicista. E ainda que seja este o fundamento, o mesmo soçobra 

perante as consequências incomparavelmente mais dispendiosas que a opção proposta trará 

ao erário público no médio, longo prazo,  as quais se reflectirão directamente, na qualidade 

do Ensino Público da região, das quais se destacam as seguintes: 

− dificuldade de articulação entre ciclos e entre escolas, quer pela sua dimensão, quer 

pela dispersão territorial;

− diminuição da relação de proximidade entre corpos directivos, docentes, discentes e 

pais e encarregados de educação;

− ingeribilidade imediata de situações de indisciplina e violência na escola. 

Ao PA em causa, não se conhece qualquer fundamento técnico-pedagógico em seu 

favor,  nem  referenciais  de  qualidade  do  modelo  proposto.  E,  exposto  à  comunidade 

educativa do Agrupamento, representada no Conselho Geral, reunido extraordinariamente 

no pretérito dia 12/04/2012, foi peremptoriamente rejeitado, por unanimidade.

A razão economicista que lhe assiste, nada mais é que a total demissão da função 

social  do Estado na promoção do direito  constitucional  à  educação e,  em particular,  no 
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domínio do Ensino Público. Se o Estado se demite dessa função, desiste do ensino público 

de qualidade!  E, com tal  opção, lança as bases para o fosso cultural  entre os que terão 

possibilidades de acesso à educação privada e os que não terão essas possibilidades. Cenário 

esse, que os subscritores esperam e crêem que seja afastado, apelando à não adopção do 

Projecto de Agregação.

Entendem, por fim, os subscritores que os fundamentos ora expostos, são, com as 

devidas  adaptações,  transversais  a  todas  as  intenções  de  agregação  desenhadas  para  o 

Concelho de Leiria e, bem assim, extensíveis a outros Concelhos do país, com dimensões, 

características  e  referenciais  similares,  pelo  que,  não  podem  igualmente,  deixar  de 

manifestar a sua total oposição às agregações programadas pelo Ministério da Educação, 

que interpretam como um ataque directo e frontal ao âmago do Ensino Público.

Assim sendo e,  em defesa do futuro dos nosso filhos e do futuro do nosso País, 

respeitosamente, subscreve-mo-nos de V. Ex.as,

Carla de Sousa
Carla Nunes
Paulo Eduardo Oliveira
Rui Gonçalo
Sérgio Pereira
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