Exm.º Senhor Presidente da Comissão da Educação, Ciência e Cultura
Somos um grupo de Professores que esteve presente na audição ao Sr. Ministro da
Educação e da Ciência, realizada ontem, dia 19 de Julho, na sala do Senado da
Assembleia da República.
Pretendemos lavrar o nosso mais veemente protesto pelo que aconteceu no final da
audição.
Porque, somos Professores que desempenham funções docentes há muito anos já nos
defrontámos inúmeras vezes com comportamentos de Alunos que violam as mais
elementares regras, da ordem e da disciplina em contexto de sala de aula.
Porque, somos Professores que pugnamos pelo rigor, pela qualidade pelo cumprimento
dos regulamentos internos, pautamos a nossa atuação enquanto líderes no contexto da
sala de aula pelos mais elementares princípios de ordem, de respeito, de justiça e de
equidade no tratamento que dispensamos aos nossos Alunos, aplicando medidas
desiguais para atos desiguais.
E, se numa sala de aula, com 26 Alunos, por exemplo, existirem 20 com
comportamentos desviantes, a medida sancionatória de expulsão da sala de aula terá de
ser aplicada a esses 20 Alunos e não a toda a turma. Por, uma questão de justiça e de
equidade. Tratar diferente, comportamentos diferentes.
Ora, não foi o que aconteceu na sala do Senado.
Atendendo a que,
a) Houve um grupo de Professores que mantiveram a postura cívica, de lealdade e
de respeito pelas regras estabelecidas;
b) Existem vários agentes de autoridade que testemunharam que esse grupo de
Professores não violou o regulamento interno de funcionamento da Assembleia.
Consideramos que V. Ex.ª dispensou um tratamento igual para atos desiguais, o que nos
faz sentir com um grande e profundo sentimento de injustiça.
Pelo que, solicitamos a V. Exª uma audiência para nos ser testemunhado o fundamento
da decisão tomada.
Convictos da sua melhor atenção, aguardamos que satisfaça a nossa pretensão de forma
célere, ainda antes do encerramento para férias da Assembleia da Republica.
Mais informamos que apresentámos a reclamação número 78 dirigida ao Senhor
Secretário – Geral da Assembleia da Republica.
Os nossos melhores cumprimentos,
Cordialmente,

Grupo de Professores que estiveram presentes na sala

