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COMUNICADO DA APEVT  
SOBRE AS AUDIÊNCIAS DE 15/12/2010 COM OS DIVERSOS GRUPOS 
PARLAMENTARES 

 
 
 

Tal como foi informado pela APEVT no seu sítio da Internet em www.apevt.pt, 

durante o dia 15 de Dezembro de 2010, os seus representantes foram 

recebidos na Assembleia da República pelos seguintes Grupos Parlamentares: 

- 12:00 horas – Grupo Parlamentar do PSD (pelo Sr. Deputado João Prata); 

- 14:00 horas – Grupo Parlamentar do PCP (pela Sr.ª Deputada Rita Rato); 

- 16:00 horas – Grupo Parlamentar do BE (pela Dr.ª Margarida Santos, 

Assessora da Sr.ª Deputada Ana Drago); 

- 16:45 horas – Grupo Parlamentar do PEV (pelo Dr. Joaquim Correia, 

Assessor do Grupo Parlamentar PEV). 

 

A APEVT não obteve confirmação da audiência com o Grupo Parlamentar do 

PS que estava reservada em agenda para as 15:00 horas, a partir do contacto 

previamente efectuado. 

Aguardamos resposta do Grupo Parlamentar do CDS-PP e novo agendamento 

por parte do Grupo Parlamentar do PS para a realização dessas audiências. 

 

 

Em linhas gerais, cada audiência demorou um tempo médio de 45 minutos, 

tendo a APEVT apresentado a todos os Grupos Parlamentares a sua posição 

perante o Projecto de Decreto-Lei em questão. Focalizámos a atenção em 

pormenores de índole diversa como a análise do Projecto de Decreto-Lei, a 

posição da APEVT defendida no que enuncia no seu 2º comunicado e o que a 

eventual medida acarretaria. Para uma ampla contextualização, fez-se um 

historial sobre o que é a EVT e o que ela representa nas Escolas. 

 

Relativamente à posição que os Grupos Parlamentares tomaram face ao 

exposto, saliente-se a unanimidade nos seguintes aspectos: 

- A medida proposta no Projecto de Decreto-Lei para a EVT não tem nem 

apresenta qualquer fundamentação científica, didáctica ou pedagógica; 

- Não são apresentadas quaisquer razões subjacentes à proposta de 

passagem da leccionação da disciplina de dois para um professor; 

- A natureza da disciplina de EVT engloba aprendizagens essenciais e 

nucleares das quais os alunos não podem ser privados; 
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- Existe a certeza de que as dinâmicas que se foram criando ao longo dos anos 

nesta área educativa, nas Escolas, são factor preponderante da vida das 

Escolas, da sua imagem e das suas dinâmicas com a sociedade; 

- As consequências directas que a medida pode ter afectam de forma nunca 

vista o corpo docente desta área científica. 

 

 

Finalmente, somos a comunicar que TODOS estes Grupos Parlamentares que 

nos receberam, fizeram questão de defender a posição da APEVT e dos 

professores de EVT referindo a salientando a pertinência e objectividade da 

argumentação apresentada e comprometendo-se a envidar todos os esforços 

no sentido de contrariar este Projecto, realizando desde já alguns 

procedimentos que estão ao seu alcance para obter esclarecimentos junto da 

Sr.ª Ministra da Educação. 

 

Todos os Grupos Parlamentares comprometeram-se com a APEVT a 

acompanhar esta situação, a estar atentos e actuantes mostrando todo o 

interesse na situação e naquilo que possam colaborar com a APEVT e todos os 

docentes da disciplina de EVT. 
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