
Senhor Presidente da 8° Comissão Educação e Ciência, Senhor Deputado Alexandre Quintanilha 
Senhoras e Senhores Deputados 
 
 
Dirigimo-nos a V/Exas para solicitar uma audiência, com caráter de urgência, para 
apresentarmos as razões pelas quais refutamos a decisão do Senhor Ministro da Educação, João 
Costa, de um corte de 52% no pedido de mobilidade de docentes para as Redes Ciência Viva. 
 
Preocupa-nos muitíssimo esta decisão agora tomada, que vai inviabilizar a continuidade de um 
trabalho de valorização dos docentes, que estamos certos tem contribuído para a melhoria do 
ensino experimental das ciências nas escolas. 
 
A Ciência Viva tem desde sempre contribuído para uma mobilidade ativa, de permanente 
formação de docentes. Os docentes em mobilidade nas Redes Ciência Viva constroem e 
participam em projetos que envolvem escolas, colaborando com estudantes, outros docentes e 
investigadores, e quando regressam às suas escolas vão mais atualizados e enriquecidos nas 
suas práticas. É uma real mobilidade com caráter formativo e de verdadeira capacitação dos 
docentes para as competências requeridas pela educação atual. 
 
Enviamos em anexo as reclamações e os argumentos que recebemos dos Centros Ciência Viva - 
são 21 centros de ciência em toda a rede, a que acrescem as Escolas Ciência Viva - que reforçam 
que vai ser muito difícil, em alguns casos mesmo impossível, desenvolver o trabalho que 
atualmente realizam com a Rede de Clubes Ciência Viva na Escola, com a Rede de Escolas Ciência 
Viva e com a Rede de Centros Ciência Viva. Salientamos ainda que nos dois primeiros casos, 
Rede de Clubes Ciência Viva na Escola e Rede de Escolas Ciência Viva, existem metas inscritas no 
PRR que, certamente, ficarão em risco. 
 
Reiteramos, assim, a marcação de uma audiência em sede da Comissão, com caráter de 
urgência, dado que o prazo para submissão final de docentes na plataforma para tal indicada 
pelo Ministério da Educação encerra na segunda feira, dia 27 de junho. 
 
Estamos naturalmente disponíveis para prestar todas as informações necessárias em audiência 
breve e urgente. 
 
Com os melhores cumprimentos 
Rosalia Vargas 
 


