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Enviado: 20 de dezembro de 2022 12:24
Para: Comissão 8ª - CEC XV
Assunto: Pedido de Reunião com caráter de urgência

Sinal. de seguimento: Dar seguimento
Estado do sinalizador: Sinalizado

Categorias: Audição/Audiência

Exmo.(a) Senhor(a)Presidente da Comissão de Educação e Ciência 

  

O SIPE, Sindicato Independente de Professores e Educadores, enquanto associação 

sindical representativa da classe docente sempre se preocupou pela defesa 

incondicional da Escola Pública e como não podia deixar de ser pela classe que 

representa: os docentes.  

 

O SIPE considera que é através da Educação que se forma a sociedade e que se ditam 

os destinos de um Povo. Desta forma, as políticas educativas revelam-se de extrema 

importância para a construção de uma sociedade esclarecida, livre e democrática assim 

como para o desenvolvimento social e económico do País. 

É urgente o reforço de medidas que valorizem a Escola Pública, garantindo sempre o 

princípio da universalidade, equidade, gratuitidade e democratização do acesso à 

Educação. A garantia de acesso e sucesso educativo para todos, independentemente 

das condições sociais e económicas de cada um, só se concretiza através da escola 

pública, pelo que compete ao Estado assumir as suas responsabilidades. 

 

Ora não é isso que acontece,  aliás estamos extremamente apreensivos com as políticas 

educativas e preocupados com a não valorização da carreira docente, cuja 

consequência é a falta de candidatos a esta profissão. 

 

Que futuro será o nosso e o dos nossos filhos sem Professores? 

Estamos a viver tempos atribulados. Somos professores, também pais e cidadãos 

preocupados com o futuro da Educação. 
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Pelo exposto, vimos por este meio solicitar uma reunião com caráter de urgência, com o 

intuito de debater o estado atual da Educação, pois,  sendo esta um dos pilares 

fundamentais de qualquer Nação, é  importante e urgente encontrar estratégias e 

convergir para soluções que vão ao encontro da melhoria das políticas educativas 

extremamente penalizadoras da carreira docente e da escola pública. Pelos nossos 

alunos, que se esperam futuros cidadãos críticos, agentes ativos na construção de um País 

desenvolvido, pela Escola Pública e por Portugal, a profissão de Professor/Educador tem 

de ser reconhecida e valorizada. 

  

Com os melhores cumprimentos, 

Júlia Azevedo 

(Presidente da Direção) 

 
--  
 

Para ajudar a proteger a sua privacidade, o Microsoft Office impediu a transferência automática  
desta imagem a partir da Internet.

 
Sindicato Independente de Professores e Educadores 
Tel: +351 22 207 60 60         www.sipe.pt 
Telm: +351 93 67 11 228 
Telm: +351 91 31 42 117 
 
 
 


