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Exmo. Senhor Presidente da Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto
Deputado Firmino Marques

Temos uma classe docente envelhecida e cansada, pelo que o seu rejuvenescimento será necessário e desejável. Já
apresentámos ao ME e aos parceiros na educação, a possibilidade de se acordar termos de reforma antecipada da
classe docente e de AOP, que permita a sua renovação gradual e sem prejuízo da qualidade educativa.
A valorização e diferenciação da carreira de AOP também é por nós defendida e temos já apresentado no CNE e no
ME essa nossa preocupação.
O número de alunos por turma também pode ter impacte no rendimento, sendo que este depende do professor e
dos alunos da turma. A CONFAP tem defendido que a constituição das turmas deve ser da responsabilidade da
escola, no âmbito da sua autonomia e da autonomia dos alunos. Alunos com mais dificuldades podem precisar de
grupos mais reduzidos e outros com mais autonomia podem constituir-se em grupos maiores. Além disso a
aprendizagem entre pares também pode ser vantajosa. Não nos parece, sobretudo na situação de pandemia em que
vivemos, que a redução de 1 ou 2 alunos por turma vá resolver o problema.
No entanto, o reforço de AOP e de equipas multidisciplinares é pertinente e acrescida pela necessidade consequente
das condições de segurança exigidas pela atual situação.
Existe também a contingência de se ponderarem medidas alternativas, como o ensino misto, para que os alunos
possam ter, alternadamente, aulas presenciais e aulas à distância.
Assim, ainda que se possa questionar a oportunidade desta petição, as questões que coloca são pertinentes e
algumas das medidas, ou alternativas concorrentes, devem ser consideradas.
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