
A DAPLEN
!J5J.DSJSLh

~
A Directora de Servifos

C/Conhec:imento:
Exrn' Senhora Ministra da Educ~ao
Exm° Senhor Presidente da Assembloia da Republl
Exmo Senhor Presidente da Comissao Parlamentar cia
Comissao de Educaeao e Ciencia

DATA: 04/05/2009
N.o pAG: 4
DOCUMENTOS ANEXOS: 1

o CICLO DO ENSINO SICO RAINHA DONA

N°. de FAX: 21 8499913

NOME DO OESTINA TARID: Exmo Senhor Director Regional de Educayao de Lisboa e VT
Dr. Jose Joaquim Leitio

Assunto: Resposta a pergunta da Assembleia da Republica - Escola Secundaria
Rainha Dona Amelia

Seja-me permitido expressar a minha estranheza face ao pedido de esclarecimento
que me e remetido. Pensaria eu que, num momenta em que tantas e tao graves questoes
preocupam todos aqueles que de alguma forma estao ligados ao nosso sistema educatlvo, 0
resultado da aec;aoinspectlva realizada pela IGE, por despacho do Sr. Secretario de Estado
Valter Lemos, com carikter de urgencia, teria side suficiente para esclarecer a tutela quanto
aos procedimentos adoptados nesta escola no que se refere, quer a aplica~o do Estatuto
do Aluno, quer a minha opiniao pessoal sobre 0 mesmo, que expressei entao claramente.

Nao 0 entenderam assim, evidentemente, os senhores deputados do Partido
Socialista na Comissao de Educac;aoe Ciencia da Assembleia da Republica.

Lendo 0 conteudo do ponto 3, alrneas a), b) e c) do texto envjado pela AR, fica-me a
impressao de que os Exmos Senhores Oeputados do PS me consideram irremedlavelmente
culpada: ou porque a cltac;ao que referem fol felta correctamente, e nesse caso terei (teria)
desrespeitado a lei, voluntaria e grosseiramente, ou porque, tendo visto alterado 0 sentido
das palavras com que respondi as perguntas de um jornalista, nao solicitei, indignada, 0
desmentido conveniente.

Devo dizer que nao e raro nem estranho que os meios de comunicac;ao nao
reproduzam fielmente 0 conteudo de declara~oes feitas, por vezes por imperfeito
conhecimento de materias muito tecnicas e excessivamente - desnecessarlamente -
c:ornplexas. A vereJadee que tambem n30 me pareceu que, no caso em aprec;o, 0 rigor da
forma fosse a questao fundamental. Essenc:ialparece-me, sim, analisar a quest30 tendo em
conta as inten~oes que presldem (ou presldiram) a elabora~ao do Estatuto do Aluno (e que
sao facilmente deteetaveis em todo 0 diploma lega!), e os resultados que da sua apJica~o
decorrem. E, fazendo esse exerdcio, nao sei sa encontrarao difereny) significativa entre os
efeitos da aplica~o da lei - e sao esses que importam - tal como eu os descrevi (inclusive
c1aramente ao Inspector que foi enviado a escola) e tal como os entendeu 0 jornaJista autor
da pec;aque Imprevisivel notoriedade alcancou. ./'-~~
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De facto, nao dei ao assunto a importancla que os Senhores Deputados do PS
parecem atribuir-Ihe, ate porque nao estou habituada a que a oplniao de uma Presidente do
Conselho Executivo de uma escola tenha 0 releva, a eco, que a minha pareee ter tldo. Como
tal, nao sollcltei 0 desmentldo, ou melhor a rectifica~o Ipsis verbis do que dissera. Penso,
porem, que a fonte de equivocos em tada esta materia reside no proprio Estatuto do Aluna
que, aprovado pela Assembleia da Republica, tem sido tao publica e largamente critlcado
por tantas pessoas notaveis orlundas de tados os sectores da nossa sociedade, de tal forma
que bem merecia que sobre ele se debru~assem de novo os senhores deputados.

Foi, pois, repito, por nao ter em devida conta a importancla das mlnhas palavras, por
considerar que, ainda que alguma falta de rigor formal pudesse ter ocorrldo, em nada
relevava do conteudo do que entlo dlssera em termos dos efeitos produzldos, que nao
solicitel um desmentido, ou correc~o dos meus propositos.

Mas terei todo 0 gosto de me explicar na Comissao de Educa~o e Ciencia da Assemblela da
Republica. Julgo, ate, ser de elementar justi~a e coerencia que me seja dada oportunldade
de 0 fazer.

. -l-s-:'J Je r::.:
(Isabelle Gue)

Nota: Em anexo, junta-se c6pia de comunicayAo recebida na Escola no 'dia 4 de Maio p. p.,
remetlda pela DREl--VT (telec6pia n.o 1078).
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RcJativamente BOas6UlltO em ep(grafe. infonna-se V.a Bx.' tel' dado eatradll nemcs servi90S a
pcrgunta D.n 1821X14', provenientc eta Assembleia d!\ R.epubUca..

A fim de babiUtar estes Ii~ a pmvidencilU' uma tespos1a esclarecida, d~ do pram
,

legaImente fixado, solicita-se I VI' Ex,' que, ng prw.o de tEAs diy 4t@J&so p~)n\incic sobre as
declara9&s &baixo transeritas, apresentando, ~ se apliquc. prova documentfll das ar~
PfOduzldas:

1•.A. 1 • Abril ds 2009,s", artigo publicadD no Di6rlo fk Noticfra, 0Jarnali6tf1 P,dfD Sousa
TavlD'At,ptf1'Q/undmnsntar a ajinna960 dB que at "cola, e.rtarimn Q IIJKlgllr fa~s, mrllnlia Q Sta.
D1a. babel Ls Gu4, PYf,lIUnt, do Conselho &seutivo dBua EacolQ, a segulnt, If/i,.,,,a~l1o: "flJ

faltasjustlftcadal e i,gu.ni/lt:fldas desQPf1rScsm do 11!gl$tD pando 0 alamo aujet~ Q'uma pr(JVQ de
7'YIt:JtpIIWJ9/Jo,..aupua" I

2 - Ssgundo a /n$pac96o Geral d8 Ee4Ica¢o. 120 ,nttmto, nOD 126qualtpl'er ap4Iah'lB71to dB
lalt4'J 1'18#1qumqusr i1lJgalidads 120ST'egW(lm,ntos tntsfflOS qutmto a usa mt1thitA

9 • P,rtmt, Istas qflrma98u c()1'Itraditor;fJ$, , d,sejando, ,nquanto dep~aqol do Partido
90tifllina till Comi$s60 de Bduca9iio do b"mbleia da RspUbltca que dirQ'U1i14 , .'011011 ()
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Estatuto dD Aluno 8m VllDJ', apu1'1JI' a verdadl dol lactos e dQl ajlnnafOBS. SDliclto fIlS me
uclfl1'tlFa sob,. tM leguintU pontoJ,'

0) A cita¢p, atrM re./t1r'da,Qtrlbulda pel0 jomaliata Pedro SfJIIIQ7bvares 131.0". bab,Z GuI
fot /eita t:D7'HCtammtl?

0) &101, 1m que pr6llcaa 8S bauou Q Pruide,," do COnJslho Executivo de,,11 '1cola? ~,
1ID bplaTMJ'ftD Intemo da IScola allfllllltllndlcew8D soh,., ()apagammto das IQltqJ?
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