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  Lisboa, 31 de julho de 2020 

N.ª Ref.ª 001/037/XIV/001/001 

V.ª Ref.ª:  Of. n.º 184 /8ª – CECJD/2020 

 

ASSUNTO: PETIÇÃO N.º 109/XIV/1.ª – PEDIDO DE INFORMAÇÃO 
 

Exmo. Senhor Deputado Firmino Marques, 

Conforme solicitado em ofício supra referido vem a AEEP pronunciar-se sobre o conteúdo 

da Petição n.º 109/XIV/1ª, nos seguintes termos: 

A necessidade de educar em regime não presencial constituiu um desafio enorme para os 

estabelecimentos de ensino e seus profissionais. 

O ensino particular e cooperativo conseguiu, em pouco mais de 3 dias, reinventar o seu modo 

de educar tendo passado a oferecer aos seus alunos um serviço de qualidade, durante o 

remanescente do 2.º período e em especial, porque melhorado com a experiência adquirida, 

durante o 3.º período. 

Razão pela qual, na generalidade dos casos, os programas foram cumpridos, as aprendizagens 

efetuadas e as competências desenvolvidas. 

O modo como cada estabelecimento de ensino organiza o espaço, o tempo e as suas equipas é 

determinante para a qualidade do serviço educativo prestado e para a criação de uma cultura 

de escola. A autonomia da escola é a pedra de toque da qualidade. 

Para nós, assacar a um número administrativamente determinado (número de alunos por 

turma) a responsabilidade pela qualidade do ensino é não só menorizar os profissionais da 

educação como, também, uma demonstração de uma perspetiva sobre a escola aprisionada nas 

conceções dominantes no século XIX e que, infelizmente, ainda vão perdurando no século 

XXI. 

A individualização do ensino e a atenção a cada aluno na sua circunstância são apanágio do 

ensino particular e cooperativo. Fazemo-lo em estabelecimentos com turmas grandes como 

em estabelecimentos com turmas pequenas. 

Ex.mo Senhor Presidente da 

COMISSÃO PARLAMENTAR DE 

EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, JUVENTUDE E 

DESPORTO 
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Por estas razões, a AEEP, que reconhece e acredita no valor profissional dos docentes do 

ensino particular e cooperativo, não subscreve a reivindicação constante na petição de que o 

Governo deva diminuir o número de alunos por turma. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

 

Presidente da Direção  

 

Luís Baptista Esteves Virtuoso 
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