
Texto para petiçâo püblica_

Afteracào dos rácios de auxiliares de acão educativa nas escolas

Somos Pals e Encarregados de Educaço preocupados corn a fatta de qualidade e seguranca na

escola piblica.

Propomos e defendemos a reviso da legislacäo vigente, norneadamente da Portaria n.9 1049-

A/2008, de 16 de setembro, que define as formulas de cálculo dos rácios dopessoal näo

docente a trabaihar nas escolas e agrupamentos.

A portaria deve ser alterada tendo em conta o aumento do nümero de alunos por turma,

resuftante do Despacho n.9 5048-B/2013, de 12 de abril, que regulamenta as matrIcutas e

constituiço de turmas. A proposta de aIteraco também decorre da reorganização da rede

escolar e da agregaco de agrupamentos, constantes da Resoluço do Conseiho de Ministros

n2 44/2010, de 14 de junho.

Consideramos que a portaria deve criar condicöes que viabilizem uma escola de qualidade,

permitindo a racionalizaçâo de recursos e a sua adequada distribuição, tendo em consideraco

as alteraçöes que tern vindo a ser introduzidas nas polIticas educativas desde 2008. As práticas

adotadas visam obter exclusivamente a reduço da despesa püblica corn a educaco e geram

falta de qualidade nas aprendizagens e falta de segurança nas nossas escolas, onde aumentam

diariamente os nIveis de violência e indisciplina.

Aumentaram-se as turmas para 30 alunos numa sala; reduziu-se o nümero de professores na
escola, aumentando as taxas de desemprego;aumentou-se o tamanho dos agrupamentos;
diminui-se o nümero de auxiliares e assim se colocaram em risco os alunos e os projetos

educativos das escolas deste pals.

Municipalizararn-se os espacos escolares, as atividades de enriquecimento curricular e a
gesto do pessoal auxiliar da ação educativa; construiram-se escolas para a educaço pré

escolar e 1 ciclo do ensino básico sern espacos desportivos cobertos; estabeleceram-se rácios

de funcionários de 1 para 40 crianças na educação pré-escolar e de 1 para 48 alunos nos

outros nIveis de ensino, rácios que apesar de insuficientes, no esto a ser respeitados.

Por todos estes motivos nos juntamos para criar esta petiçäo ptbIica: QUEREMOS UM ENSINO
PUBLICO EQUITATIVO COM QUALIDADE E SEGURANA para as criancas e para os jovens

portugueses.


