
Exmos  Senhores   

 

Tendo sido informados pelo Sr. Diretor do Agrupamento de Escolas de Águeda que numa reunião 
de Rede foi proposta novamente pela Câmara Municipal de Águeda a extinção/ fim do 3ºCiclo 
deste agrupamento, à semelhança do que acontecera no final do ano transato, durante o período 
de férias dos docentes, vimos novamente interceder junto de V/ Ex., que se digne reavaliar a nossa 
situação como profissionais e como cidadãos ativos deste país. 

Saliente-se que esta situação já foi reportada por nós a vossas excelências resultando na altura 
numa resposta que nos foi favorável. 

Refira-se que na reunião de Conselho Geral realizada no dia 26 de março de 2015, o presidente da 
Câmara Municipal de Águeda, Dr. Gil Nadais, questionado sobre a possibilidade de acabar com o 
terceiro ciclo na escola Fernando Caldeira e o facto de esta escola ter um quadro de docentes 
desse nível de ensino, disse que essa seria uma possibilidade em aberto e que essa solução só 
avançaria desde que fosse possível encontrar uma solução para os docentes, por parte do MEC. 
Ora, tal solução não foi encontrada até ao momento.  

No pressuposto que estamos no caminho conducente não só à estabilidade enquanto profissionais 
da educação/ ensino, mas também à dos alunos e famílias, vimos por este meio apelar à vossa 
compreensão para esta situação, tendo em conta o seguinte: 

- O nosso Agrupamento mantém um quadro de docentes estável e jovem, quer do 3º Ciclo quer da 
Educação Especial; 

- Ao pôr fim ao 3ºCiclo deste agrupamento, os professores ficarão em situação de horário zero, 
obrigando a que as escolas que irão receber os nossos alunos necessitem de colocar professores. 
Ora não sendo este um ano de concursos, muito provavelmente, nenhum de nós vai conseguir 
ocupar um lugar de Quadro nestas escolas; 

- O nosso edifício escolar foi construído recentemente, tendo em conta também a existência do 3º 
Ciclo. Possui, por isso, boas instalações, nomeadamente salas de Educação Visual, laboratórios de 
Físico-Química e Ciências Naturais, os quais incluem equipamentos novos e adequados às práticas 
educativas destinadas ao referido ciclo; 

- Existem duas Unidades Especializadas, uma de apoio à Multideficiência e outra de apoio a alunos 
com perturbação do Espetro do Autismo, devidamente equipadas em relação à problemática 
específica de cada aluno a funcionar há alguns anos com docentes e funcionários devidamente 
especializados.  

- O Fim do 3º Ciclo porá em causa o processo de inclusão desenvolvido com os alunos com 
necessidades educativas especiais do 3º Ciclo, nomeadamente os que pertencem às unidades de 
Autismo e da Multideficiência, que não poderão frequentar algumas das disciplinas previstas no 
seu Programa Educativo Individual (PEI). Mesmo sendo facultado transporte aos referidos alunos 
para as escolas secundárias, as suas características específicas condicionam gravemente as 
deslocações constantes para outros contextos, interferindo estas no seu equilíbrio emocional e 
comportamental. A deslocação destes discentes obriga a que o seu acompanhamento seja feito 
individualmente por professores/ auxiliares em horários diferentes por transportes devidamente 
adaptados, que a Câmara Municipal de Águeda não possui. Acrescentamos que estes alunos estão 
incluídos nas diversas turmas do 3ºCiclo e para eles é elaborado anualmente um programa de 



ensino adequado, tendo em conta as aprendizagens adquiridas e as que se pretendem alcançar;  

- Salientamos que tem vindo a ser feito um trabalho de inclusão destes alunos nas turmas do 
3ºCiclo que poderá ser posta em causa. Há laços e aprendizagens que têm vindo a ser 
conquistados com os colegas das turmas onde estão inseridos e serão quebrados, entrando em 
regressão nas aprendizagens académicas e sociais, caso esta medida seja posta em prática. 

- Os encarregados de educação dos nossos alunos, optaram por este agrupamento, para dar 
continuidade ao percurso escolar dos seus educandos, pois estes já frequentaram a pré, o 1ºCiclo e 
o 2ºCiclo, pretendendo assim dar continuidade ao Projeto Educativo em vigor neste Agrupamento; 

- Os Encarregados de educação dos alunos com NEE (Necessidades Educativas Especiais), optaram 
por este agrupamento, por se tratar de um agrupamento de referência para a educação especial 
que dá resposta especializada às suas necessidades até aos dezoito anos; 

- De acordo com o Art. 43º do Estatuto do Aluno e do Art. 3 do Decreto-Lei 3/2008 , os pais ou 
encarregados de educação a quem cabe a responsabilidade inerente ao seu poder-dever de 
dirigirem a educação dos seus filhos e educandos no interesse destes e de promoverem 
ativamente o desenvolvimento físico, intelectual e cívico dos mesmos não foram auscultados sobre 
esta tomada de decisão, que vai contra a sua opção de permanência neste estabelecimento de 
ensino; 

- Refira-se também o facto de sermos uma escola pequena/de ambiente familiar, sendo este um 
dos motivos pelo qual este agrupamento foi a escolha dos Encarregados de Educação; 

- Gostaríamos de salvaguardar as características familiares dos nossos alunos, que na sua maioria 
vem de famílias desestruturadas e de pais que sobrevivem com RIS. A maior parte é subsidiada na 
escola com Escalão A e usufrui do projeto PERA (Programa Escolar de Reforço Alimentar) 
implementado neste agrupamento há alguns anos. Estas características denunciam carências 
económicas, mas também afetivas, às quais os professores têm dado resposta através de um 
acompanhamento mais personalizado, que é conseguido porque se encontram em turmas com um 
número reduzido de alunos (dada a existência do elevado número de alunos com NEE, por turma). 
É neste contexto de proximidade, neste ambiente favorável à aprendizagem/formação, que temos 
evitado que alguns destes alunos entrem no mundo da delinquência; 

 

Aguardamos a vossa compreensão, estando certos que o vosso lado humano se sobreporá às 
medidas de uma política economicista. 

 

Gratos pela atenção dispensada. 

Com os melhores cumprimentos, 

Águeda, 11 de maio de 2016 

 

Os docentes do 3º Ciclo e da Educação Especial do Agrupamento de Escolas de Águeda. 
 


