
 

NOTA DE IMPRENSA 

 

Falta de professores preocupa pais 

A APAGX-Associação de Pais do Agrupamento de Escolas Gardunha e 
Xisto vem por este meio manifestar a sua preocupação pública face 
aos atrasos na colocação de professores em falta na Escola Serra da 
Gardunha. 

Este Agrupamento de Escolas tem ainda seis horários a concurso, a 
que acresce a indefinição de mais 4 docentes pelo que esta 
Associação não pode ficar indiferente a um problema que afecta 
cerca de 200 alunos do 2º e 3º ciclos da escola e que resulta da 
falta de professores às disciplinas de Matemática, Geografia, 
Educação Física e Religião e Moral.  

Após um contacto com vários encarregados de educação e com a 
direção do Agrupamento, constatamos que cerca de metade das 24 
turmas da escola serra da Gardunha estão afectadas pela 
demora na colocação de professores, provocando prejuízos 
irreparáveis ao sucesso escolar desses alunos tendo em conta a 
extensão dos programas educativos e a impossibilidade de 
recuperação do tempo perdido. Se todas as disciplinas são 
importantes, a APAGX considera especialmente lesivo dos interesses 
dos alunos a falta de professores a Matemática, situação que afecta 
cerca de 70 crianças  

O caso só por si já é preocupante mas a abertura do novo ano 
lectivo, que aconteceu há mais de duas semanas, têm-se traduzido 
num constante conjunto de interrogações que deixam apreensiva 
toda a comunidade educativa.  

Um dos exemplos mais gritantes, prende-se com a redução 
significativa do número de professores de ensino especial. O 
Agrupamento de Escolas Gardunha e Xisto tem três unidades de 
apoio a crianças com necessidades educativas especiais (entre 
autismo e multideficiência) e perdeu 4 dos 14 professores afectos 
àquela área. Embora a direcção da escola esteja a desenvolver o 
processo burocrático com vista à contratação de um terapeuta da 
fala, um psicólogo e um fisioterapeuta, a verdade é que a redução do 



 

número de profissionais pode comprometer o acompanhamento e 
respostas educativas a cerca de 80 crianças com necessidades 
educativas especiais do Agrupamento de Escolas Gardunha e Xisto, 
nomeadamente na continuação de projectos como o “Entre Linhas”, 
onde foram alcançados resultados muito significativos, valorizados 
em sede de avaliação externa do agrupamento e que agora, por 
insuficiência de recursos humanos, correm o risco de ser cancelados. 

A Associação de Pais do Agrupamento de Escolas Gardunha e Xisto 
sublinha o espírito de abertura da direcção do Agrupamento na busca 
de soluções para o problema da falta de professores mas não pode 
deixar passar em branco a falha grave de carência de agentes 
educativos. 

A APAGX estará igualmente atenta à problemática das alterações à 
colocação de auxiliares de ação educativa no agrupamento e que 
poderá, a prazo, condicionar ainda mais os insuficientes recursos 
humanos disponíveis para essa tarefa, saudando desde já o espirito 
de colaboração do Municipio do Fundão e Juntas de Freguesia com o 
agrupamento e que permitiu solucionar essa problemática nas escolas 
do 1º ciclo no arranque do presente ano lectivo. 

A APAGX continuará a colaborar de forma activa com a comunidade 
educativa no sentido de ajudar à resolução dos diversos problemas 
que afectam o desenvolvimento educativo dos alunos do 
agrupamento. 
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