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PROPOSTA

O Ministério da Educação e Ciência deu início a procedimentos que visam a imposição 
da generalização a todo o país da criação de mega agrupamentos de escolas, por 
meio do que designa “agregações” e que têm por objetivo a articulação vertical dos 
diferentes  níveis  e  ciclos,  do  pré-escolar  ao  12º  ano,  em  mega  unidades 
administrativas. 

A concentração de mega agrupamentos, ao arrepio dos ensinamentos da experiência 
e  das  práticas  em sistemas  educativos  mais  avançados  do  que  o  nosso,  é  uma 
aberração pedagógica,  quer  pelas  disfuncionalidades  imediatas  que introduzem no 
sistema,  quer  pelo  progressivo  afastamento  das  comunidades  educativas  dos 
processos participativos e construtivos da relação ensino-aprendizagem.

Estas medidas administrativas e autoritárias não geram uma racionalidade de custos, 
mas mais um desinvestimento na Escola Pública que a médio prazo ficará caríssimo 
ao país; não promovem oportunidades e solidariedades educacionais, antes aceleram 
desenraizamentos e assimetrias sociais; não racionalizam recursos humanos, antes 
prescindem  de  meios  necessários  ao  processo  educativo  e  agravam  pela 
precariedade e desemprego a situação social; não melhoram a qualidade do ensino e 
do sucesso real, mas criam dificuldades acrescidas às crianças e aos jovens vítimas 
destas situações.

No  concelho  de  Loures  foram  criados,  num  passado  recente,  quatro  mega 
agrupamentos que agregaram quatro agrupamentos a quatro escolas secundárias. 

O  sucesso  educativo  das  crianças  e  jovens  de  Loures,  apesar  do  esforço  das 
comunidades educativas locais, situa-se aquém dos resultados nacionais. A promoção 
e  a  melhoria  dos  resultados  deverão  ser  os  objetivos  orientadores  de  todas  e 
quaisquer medidas assumidas pelas escolas/agrupamentos, docentes e não docentes, 
pais e encarregados de educação, órgãos do poder local e nacional.

O sucesso constrói-se com escolas/agrupamentos que fomentem políticas educativas 
de  proximidade,  envolvendo  todos  os  parceiros  na  procura  de  soluções  para  as 
assimetrias socioeconómicas que caracterizam a nossa população escolar.

O sucesso constrói-se com escolas/agrupamentos dimensionados e conhecedores da 
população que servem.

O  sucesso  constrói-se  com  órgãos  de  administração  e  gestão  que  conheçam 
efetivamente  as  escolas  que  dirigem  e  possam  estabelecer  com  todos,  projetos 
incentivadores da aprendizagem.

O sucesso constrói-se com uma Escola Pública que promova a qualidade do ensino e 
de aprendizagens ativas, com igualdade de oportunidades para todas as crianças e 
jovens.

De acordo com a Carta Educativa do Concelho de Loures, os territórios educativos aí 
inscritos,  terão  em média  cerca  de  1500  alunos,  sendo  a  sua grande  maioria  de 
dimensões inferiores. Qualquer agregação de escolas/agrupamentos, considerando a 
realidade presente,  ultrapassaria  largamente estes números,  contrariando assim as 
decisões que legalmente são de atribuição municipal.
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Pelo exposto, a Câmara Municipal de Loures, na sua reunião de 24 de abril de 2012, 
delibera:

• Reiterar  a  sua  total  oposição  a  novas  propostas  de  agregação  de 
escolas/agrupamentos,  pois  considera  que  tais  agregações  se  opõem  ao 
propósito de promoção e melhoria do sucesso educativo que preconiza para 
Loures.

Loures, 24 de Abril de 2012

Os vereadores da CDU
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