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TOMADA DE POSIÇÃO

Início do Ano Letivo 2019/2020. Município investe na Escola Pública

No início de mais um ano letivo a Câmara Municipal do Seixal saúda toda a comunidade Educativa

do Município  do Seixal  (Professores,  alunos,  pessoal  não docente e famílias)  reiterando que o

sistema público de educação e ensino é fundamental para a concretização do direito à educação a

todos os portugueses e em todos os níveis de ensino, bem como ao progresso da sociedade e do

país. 

A prossecução do projeto do Poder Local Democrático, no Seixal, tem particular expressão na defesa

de uma escola pública, gratuita e de qualidade para todos, democrática, inclusiva e intercultural que

promove a integração e igualdade de oportunidades no acesso à educação, o sucesso educativo dos

alunos e a participação ativa de toda a comunidade educativa. 

O igual acesso de todos, sem exceção, à escola pública, é uma das mais importantes conquistas do

25 de Abril. Não há progresso ou futuro se não apostarmos na educação e se não se promover a

possibilidade de todos terem acesso ao conhecimento.

A  Lei  Quadro  da  transferência  de  competências  para  as  autarquias  locais  e  entidades

intermunicipais, no que diz respeito à Educação, não é mais que uma transferência de encargos e

responsabilidades, nunca verdadeiramente assumidas pelo Ministério da Educação, sem os devidos

recursos  para  a  sua  concretização,  o  que motivou  a  não aceitação  destas  competências   pelo

Município. 

Investir na educação é primordial para garantir que o indivíduo exerça sua cidadania e alcance o

pleno desenvolvimento, realçamos os impactos positivos da política de generalização da gratuitidade

dos manuais escolares, na escolaridade obrigatória, medida importante no caminho da promoção do

sucesso escolar e do acesso à educação e ao ensino para todos.

A melhoria das condições de trabalho dos professores, a regularização dos seus horários de trabalho

e o rejuvenescimento do corpo docente constituem-se também como medidas fundamentais para a

aprendizagem dos alunos e para a defesa de uma escola pública de qualidade, não podendo a

autarquia deixar de estar solidária com os professores na defesa dos seus direitos.

O  investimento  da  Câmara  Municipal  na  Educação  e  Ensino  sempre  ultrapassou  as  suas

competências,  de  que são exemplo  os  projetos  educativos  municipais  oferecidos  às  escolas  do

concelho do Seixal  que continuam a permitir  o  enriquecimento e diversificação das experiências
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educativas  dos  alunos,  contribuindo  decisivamente  para  que  estes  se  desenvolvam  de  forma

equilibrada.

O Plano Educativo  Municipal  (PEM) é o espelho da aposta que,  ao longo dos 31 anos da sua

existência, se tem feito junto das crianças e dos jovens do concelho. O PEM reúne propostas de

desenvolvimento  de  projetos,  ações  e  iniciativas  em  diversas  áreas  de  intervenção  (Ambiente,

Cidadania, Cultura, Desporto, Património, Proteção Civil, Saúde e Tempos Livres), incluindo também

Programas de Apoio, que asseguram o funcionamento dos edifícios escolares municipais, a Ação

Social Escolar, os transportes escolares, o apoio a projetos e iniciativas escolares e demais apoios

fundamentais para que o ano letivo decorra com regularidade nas escolas e jardins de infância da

rede pública do município do Seixal.

No período da interrupção letiva foi realizado pela Câmara Municipal do Seixal um investimento de

mais de dois milhões de euros na manutenção e conservação dos estabelecimentos de ensino da

rede pública do ensino pré-escolar e 1º Ciclo do ensino básico, nomeadamente de requalificação e

beneficiação dos edifícios  e/ou de instalação de novos equipamentos infantis  e  desportivos nos

espaços exteriores das seguintes escolas básicas e jardins de infância:

EB da Quinta dos Morgados; EB da Quinta das Inglesinhas; EB José Afonso; EB da Quinta de Nossa

Senhora do Monte Sião; EB da Quinta de Santa Marta de Corroios; EB da Quinta da Princesa; EB

da Quinta São João; EB Infante D. Augusto; EB Bairro Novo; EB  da Quinta das Sementes; EB da

Quinta  do  Conde  de  Portalegre;  EB  nº1  de  Corroios;  EB  Nun'Álvares;  EB  de  Amora  ;  EB  D.

Nun'Álvares Pereira; EB da Quinta Medideira; Jardim de Infância de Vale Milhaços e EB do Alto do

Moinho.

Neste ano letivo serão também concluídas as obras, em curso, de requalificação e ampliação das

Escolas Básicas de Aldeia de Paio Pires e Quinta de Santo António, num valor global de cerca de 4

milhões de euros e terá também o inicio a construção do Jardim de Infância da Quinta de São

Nicolau, em Corroios.

Ao todo contabilizam-se mais de 6 milhões de euros em investimento municipal na requalificação e

alargamento do parque escolar do Município.

O parque escolar do 2º e 3º ciclos e secundário, atualmente da responsabilidade do Ministério da

Educação, continua contudo a carecer de intervenções profundas de requalificação e permanecem

por construir vários novos equipamentos, propostos em Carta Educativa, com terrenos cedidos pela

autarquia , identificados como necessários e que o Ministério tarda em concretizar.
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Continuamos também a aguardar do Ministério da Educação as medidas urgentes e necessárias à

conclusão das  obras  de  modernização,  iniciadas  há  nove anos,  na  Escola  Secundária  João de

Barros, em Corroios.

Assim, a Câmara Municipal do Seixal, reunida a 11 de setembro de 2019, defende e reivindica: 

1. A valorização da Escola Pública, de qualidade, para todos, através de investimento adequado

para este fim; 

2. Que se garanta um plano nacional de financiamento para a requalificação e alargamento do

parque escolar nos vários níveis de ensino e no pré-escolar; 

3. Que a Administração Central assegure, no âmbito das suas competências, a requalificação e

alargamento do parque escolar da rede pública, no município do Seixal; 

4. A construção de uma nova escola dos 2º e 3º Ciclos  e Secundária de Fernão Ferro

5. Construção dos pavilhões desportivos escolares das Escolas Básicas 2º e 3º Ciclos de Pinhal

de Frades, Corroios, Cruz de Pau, Vale de Milhaços e Secundária João de Barros; 

6. Requalificação urgente das Escolas do 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico,  Paulo da Gama e

Cruz de Pau e Secundárias Manuel Cargaleiro e Alfredo dos Reis Silveira;

7. Conclusão das obras na Escola Secundária João de Barros;

8. Dignificação das carreiras docentes e não docentes, enquanto agentes educativos com um

papel fundamental no processo pedagógico; 

9. Que se garanta que a escola pública é dotada de pessoal docente, administrativo, técnico e

auxiliar de ação educativa em número suficiente e com formação adequada para garantir o

funcionamento das escolas, em cumprimento da lei em vigor;

10. Saudar a conquista dos manuais escolares gratuitos para todos os alunos da escolaridade

obrigatória.

Seixal, 11 de setembro de 2019

Joaquim Cesário Cardador dos Santos

Presidente da Câmara Municipal
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