
15 de Janeiro de 2011, Encontro da APEVT, Aveiro 

- Monodocência = empobrecimento. 

- Competências separam EV + ET. 

- O par pedagógico assegura o carácter oficinal assente no trabalho de projecto. 

- Questão de segurança: necessidade de um acompanhamento muito atento e próximo. 

- Trabalho de projecto posto em causa: suspensão de Área de Projecto + monodocência em 

EVT. 

- A qualidade do nosso trabalho será o melhor argumento. 

- A incoerência na aposta de formação docente em vertentes artísticas/este rude golpe 

limitador. 

Debate 

- Redução de 65% de professores de EVT. 

- Grande questão: a qualidade das aprendizagens. 

- Dissociar um par de formações complementares. 

- Mais uma cadeira teórica. Os alunos foram ouvidos?? 

- Todos nós (docentes de EVT) temos limitações em alguma área do saber científico da 

disciplina. 

- O mote de argumentação deve ser a necessidade de 2 docentes para a qualidade e dos 

saberes do EVT. 

- As questões da defesa dos postos de trabalho também não devem ser descuradas. 

- A potencialidade da disciplina na inclusão. 

- A defesa da questão da complementaridade do par quando a nova “fornada” de professores 

têm o mesmo tipo de formação (licenciados em EVT)?? 

A complementaridade mantém-se pela diversidade do gosto de formação extra, etc. Neste 

momento quem ficará nas escolas serão exactamente aqueles que têm formações bastante 

diferentes (formações antigas). 

- São os alunos que efectivamente vão perder. 

- O factor tempo lectivo de EVT (90m + 90 m) ou (90m+ 45m) já suficientemente limitador na 

exploração das componentes técnicas. 

- Linha argumentativa da APEVT é a qualidade do ensino. Contudo não se esquece as 

questões sócio/profissionais. Mas o grande ponto é o nível científico e didático-pedagógico. 



- Por exemplo nunca é dito o que acontece aos horários zero, àqueles que o ministério da 

educação necessitou e contratou durante 8, 10 anos, e agora? 

 

A posição dos sindicatos 

- Não são apenas os professores de EVT que vão sofrer com estas medidas avulsas. 

- É um problema sócio-profissional com toda a certeza. 

- Não deixar isolar os professores de EVT, é um problema comum. Só neste caso é um corte 

mais rápido. 

- A medida não é apresentada na resolução de ministros. Aparece de uma forma quase 

escondida numa alínea no fundo de um projecto-lei. 

- São critérios de ordem administrativa que põe em causa os científico-pedagógicos, 

contrariando aquilo que é dito e está escrito na lei de bases. 

- Isto não é uma re-organização do Ministério da Educação, mas sim directamente da equipa 

do governo. 

- Desde o 1.º Ciclo fazem-se medidas sem reformular. A questão das AEC´s, que são áreas 

disciplinares que constam do programa do 1.º Ciclo. 

- Critério economicista. 

Proposta de acção de luta: 

- e-mail para todos os locais do ministério por toda a gente (todos os dias). 

- Greve às avaliações. (não) 

- Faixas: “O seu filho gosta do seu professor, mas o governo vai despedi-lo.”. 

- Pedir pareceres à Confederação de pais, Ministra da Cultura e Serviços Educativos dos 

Museus. 

- Escrever uma minuta comum, fazendo com todos os conselhos de escola aprovem a posição 

de descontentamento com esta medida. 

 

Grupos parlamentares 

Rita Rato - PCP 

-Decreto e despacho sobre a reestruturação do próximo ano lectivo. 

- Decreto ainda não foi publicado, a luta poderá travar… 



- O governo não p+retende fazer uma revisão curricular à disciplina de EVT. Apenas um corte 

economicista. 

Ana Drago – BE 

- O texto da reforma curricular não apresenta sequer nada que justifique ou indique a 

melhoria da qualidade de ensino e dos professores. 

- Não há nenhuma justificação pedagógica. Apenas cortes na despesa, poder dispensar 

professores que leccionam EVT. 

- Últimos anos agitados para os docentes. É preciso ganhar corpo nos argumentos para a 

opinião pública. 

Iniciativas do BE: 

- Ministra explicar este conjunto de medida; em princípio 8 de Fevereiro na Assembleia da 

República. 

- Não está na competência dos deputados fazer revisões curriculares. 

- Os pareceres do CNE não encontram justificação para este desenho curricular. 

- Estamos perante uma degradação da educação. 

- A capacidade de organização da forma de contestação será determinante. 

 

Antero Resende – Os Verdes 

- Lógica mercantilista. 

- “Com esta re-organização permite-nos poupar 126 milhões de euros” in… 

- Eliminar-se a área do Saber Fazer (capacidade análise, síntese e aplicação). 

- Futuras graves dificuldades na área psico-motora. 

- Conselho de Escolas + Conselho Científico votaram contra esta re-organização. 

 

Leitura do Manifesto, aprovado por unanimidade. 

Acções de luta 

Eixo 1 – Acções a realizar pelos professores e escolas … 

 

 


