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Comunicado à Imprensa 

Os Pais e os Alunos, não estão em Greve 

Que podemos dizer sobre a Greve de Professores e Educadores? 

 Os Professores e Educadores estão a defender os seus interesses, dizendo 
isto, parece-nos justa a luta pela contagem do tempo de serviço, nenhum 
de nós gostaria que o seu tempo de serviço não contasse integralmente, 

 No dia 1 de Outubro, houve, segundo a comunicação social, mais de uma 
centena de Escolas nos distritos de Lisboa (FERLAP), Santarém (FERLAP) e 
Setúbal que não abriram as portas, 

 Essas Escolas terão sido em nosso entender, a grande maioria, se não a 
totalidade, Escolas do 1º Ciclo/JI’s, 

 Os Pais, desses Alunos, a grande maioria com menos de 10 anos, perderam 
um dia de trabalho, ou pelo menos algumas horas de trabalho e/ou tiveram 
que pagar ou pedir a alguém que lhes ficasse com os filhos, 

As questões que se colocam são as seguintes: 

 Havendo, segundo o Ministro da Educação, Auxiliares de Acção Educativa 
em número suficiente para assegurar o funcionamento das Escolas, porque 
motivo as Escolas são encerradas? 

 Por ultimo quem paga as horas perdidas, ou dinheiro gasto pelos pais para 
que os seus filhos não ficassem sozinhos? 

Assim, independentemente da Greve dos Professores e Educadores, as Escolas 
têm que se manter abertas para evitar os transtornos causados às famílias.  

Não nos podemos esquecer que o trabalho precário é uma realidade no nosso 
País vivida por uma grande fatia da população portuguesa, todos sabemos o 
que diz a Lei, mas também todos sabemos as práticas das entidades patronais, 
as que fomentam e vivem do trabalho precário, quando o trabalhador falta ou 
perde horas de trabalho, independentemente da causa ser a Escola dos filhos. 

Sim defendemos o DIREITO à Greve e sim defendemos o DIREITO dos nossos 
filhos usufruírem do espaço Escola pago por todos nós. 

Sim, como dizíamos há uns tempos, a Escola não é dos Professores, a Escola é 
dos Alunos e para os Alunos. 

Agradecemos resolução rápida dos problemas dos Professores e Educadores e 
mais importante, que as famílias não sejam ainda mais prejudicadas do que o 
prejuízo causado pela falta de aulas, a matéria é demasiado extensa mesmo 
com as aulas todas. 

ESCOLAS ABERTAS PARA OS ALUNOS. NÃO É UM PEDIDO. É UMA OBRIGAÇÃO. 

Isidoro Roque 


