
Perguntas 

Ex.mo/a Senhor/a Deputado/a 

O blog comregras http://www.comregras.com/ existe desde há vários anos e com audiência 

bastante alargada no setor de educação. Como espaço público de debate sobre educação 

tem dado voz a múltiplas perspetivas e opiniões sobre a situação do setor e sobre a política 

educativa no país. 

Consideramos, como posição editorial da equipa, que o parlamento, como sede principal da 

representação democrática, está muito subalternizado na ação política sobre o setor. É 

visível uma governamentalização do quadro político de ação no setor e um défice patente de 

intervenção consistente dos deputados nos debates nacionais sobre educação, em que 

muitas vezes realizam discursos centrados apenas no domínio geral e demasiado abstrato. 

Porque interpretamos essas críticas num sentido construtivo e com a visão de que, como 

cidadãos, podemos ajudar os nossos representantes, que exercem a soberania, também em 

nosso nome, a melhorar, decidimos realizar a iniciativa que agora apresentamos. De certa 

forma, visa também destacar, no âmbito de ação em que nos movemos, o facto de estarmos a 

meio da legislatura e os balanços de ação serem, por isso, oportunos e justificados. 

Enviamos, em anexo, perguntas, de resposta potencialmente muito concreta sobre assuntos 

que consideramos centrais no atual debate educativo.  

Este questionário, a que solicitamos resposta escrita, enviada para este endereço de correio 

eletrónico, (sottobraga@gmail.com) vai ser remetido a todos os deputados que participam na 

comissão de educação (através de envio ao respetivos grupos parlamentares e ao Senhor 

Presidente da Comissão). 

As respostas serão integralmente publicadas (em links) numa peça, a incluir no blog no 

próximo dia 31 de janeiro. Mencionaremos, de forma explícita na publicação, os casos 

individuais em que os/as Senhoras Deputados/as não respondam, ou declinem responder, 

atitude que, a ocorrer, consideramos não ser neutra e merecedora de ter o seu significado 

destacado. Os textos que recebermos serão integralmente publicados sem comentários.  

Na semana seguinte à publicação, os colaboradores do blogue (que são pessoas com 

atividade concreta no setor) irão comentar as opiniões recebidas de V. Exas., legisladores/as, 

tendencialmente encarando as perspetivas recebidas do ângulo do concreto e da “trincheira 

educativa”. 

Perguntas a que se solicita resposta (e que são enviadas a todos/as e cada um/a dos 

deputados/as da comissão de educação) no exercício do seu mandato parlamentar individual  

1.    Uma das medidas que o atual Governo, no seu programa e ação politica no setor de 

educação, considera prioridade é a linha de ação chamada “flexibilização curricular”, que 

inclui formas de adaptação local do currículo.  

 

Que medidas de acompanhamento pôs ou pensa pôr em prática, como parlamentar, aos 

processos e resultados dessa linha de ação? Qual a sua opinião sobre essa linha de ação? 

Que vantagens e desvantagens atribui a essa linha de ação? Na sua opinião, essa linha de 

ação implica, ou não, modificações mais estruturais nos currículos, antes definidos só 

centralmente, ou pode ser efetuada, desde já, sem danos, no quadro curricular e de 

programas existente? Que medidas propôs ou pensa propor para adequação dos recursos 

operacionais das escolas à mudança implicada na referida linha de ação? 

 

2.    Outra das medidas que o atual Governo, no seu programa e ação politica no setor de 

educação, considera prioridade é a chamada “descentralização”, também por vezes referida 

como “municipalização”, por deslocar poderes e atribuições do centro estatal para os 

Municípios. 

Concorda com a entrega de mais competências no âmbito de educação aos municípios? Qual 

o grau concreto e em que áreas e limites precisos considera que essa entrega se deve fazer? 

Qual o grau concreto em que essas competências e poderes devem ser entregues aos órgãos 

municipais ou, em alternativa, aos órgãos das escolas e agrupamentos? Na análise da 

questão, faz alguma distinção entre poderes e competência de decisão e alocação de 
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recursos? Que medidas propôs ou pensa propor para prevenir ou limitar a eventual 

diminuição de poderes dos órgãos escolares por via de recentralização nos órgãos 

municipais?  

3.    Uma das queixas, que dura há cerca de 10 anos, dos agentes do setor é de que a 

chamada “autonomia escolar” foi diminuída, desde então, pela redução de formas de 

democracia interna das escolas, quer no domínio da participação efetiva dos professores e 

outros trabalhadores, quer no domínio da participação livre, efetiva e real dos pais, 

encarregados de educação e dos próprios alunos. 

O que pensa sobre o atual modelo de gestão das escolas? Que mudanças considera que, até 

ao fim da legislatura, podiam ou deviam ser introduzidas? No domínio do associativismo e 

promoção da participação estudantil e de pais, que medidas pensa propor ou apoiar, no 

sentido de reforçar e fortalecer a participação efetiva e real representação democrática nos 

órgãos escolares e municipais desses grupos das comunidades educativas? 

4.    Os trabalhadores da área de educação referem regularmente as más condições de 

trabalho e falta de recursos das escolas. 

Que medidas concretas pensa propor ou apoiar no sentido de mudar essa situação, 

nomeadamente, no domínio da segurança no emprego, salário, condições de carreira para 

trabalhadores não docentes e docentes? 

5.    Uma das queixas de quem vive o seu trabalho ou contacta com o quotidiano nas escolas 

é o aumento da indisciplina, problemas de convivência e dificuldades resultantes da carência 

económica e exclusão social dos alunos.  

Que medidas concretas pensa propor ou apoiar com efeitos nessas questões? 

6.    Os professores, em particular, queixam-se de que parte substancial do seu tempo é 

ocupada com tarefas burocráticas, muitas vezes inúteis e que acrescentam pouco valor à sua 

tarefa essencial de ensinar e acompanhar os alunos, desperdiçando tempo e recursos e 

desviando motivação da tarefa principal. 

 

Que medidas concretas pensa propor ou apoiar para reduzir o peso da burocracia e das 

tarefas administrativas e não prioritárias no tempo de trabalho e tarefas docentes? 

 

7.    Como tem sido, num balanço pessoal, o tempo passado como deputado na Comissão de 

educação? Quais as tarefas e resultados mais importantes que considera ter realizado neste 

tempo? Quais são as suas prioridades como representante do povo português para os 

próximos 2 anos? (centrando a referência na área de educação) 

Muito obrigado pelas respostas que enviar. 


