Assembleia Municipal de Viseu

“MOÇÃO CONTRA O ENCERRAMENTO DAS ESCOLAS DO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO”

Sem considerar a opinião e as necessidades das comunidades, o Governo tem em desenvolvimento
um largo processo de encerramento de serviços públicos essenciais à vida dos portugueses.
Na área da educação, foi recentemente anunciado e está a ser preparado o fecho de todas as
escolas cujas turmas sejam frequentadas por um número de alunos inferior a vinte e um. No
Concelho de Viseu, são várias as escolas que correm risco de fechar portas, algumas delas
localizadas nas zonas menos bafejadas pelo desenvolvimento.
Queixam-se os pais, de não serem ouvidos neste processo que classificam de catástrofe. Os
profissionais da educação queixam-se dos problemas criados com a concentração de alunos em
Centros Escolares.
Sabendo que decorrem negociações entre a autarquia e o Ministério da Educação e Ciência, os
Deputados presentes nesta Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Viseu, afirmam a sua
frontal oposição ao encerramento indiscriminado de escolas por quatro razões fundamentais:
1. O encerramento de escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico agrava as condições de acesso à
educação, sobretudo por parte daqueles que têm menos recursos e que vivem mais longe dos
centros urbanos;
2. A deslocação quotidiana das crianças e o seu desenraizamento das comunidades em que vivem
em nada contribui para a qualidade da educação e para o sucesso educativo;
3. O caminho traçado pelo Governo agravará o processo de desertificação, que já afeta algumas
regiões do Concelho de Viseu;
4. O abate de escolas condenará inevitavelmente ao desemprego professores e funcionários das
escolas, num país com centenas de milhares de desempregados.
Assim decidem:
- Solicitar ao Ministério da Educação e ao Governo que interrompa o processo de encerramento de
escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e que, de imediato, se inicie o diálogo com as comunidades
educativas, que os pais, principais interessados neste processo, reclamam;
- Apelar aos deputados, nomeadamente aos que foram eleitos pelo Distrito de Viseu, para que, na
Assembleia da República, assumam iniciativas que contrariem o encerramento de escolas
anunciado pelo Governo;”

