
ABAIXO-ASSINADO 
Agregação de agrupamentos escolares no concelho de Baião 

 
Na sequência da publicação do Decreto-Lei n.º 75/2008 de 22 de abril, que aprova 

o regime de autonomia, administração e gestão dos estabelecimentos públicos de 

educação pré-escolar e do ensino básico e secundário em face dos processos 

recentes de agregação dos agrupamentos de escolas na Região Norte (área da 

DREN), na sequência da resolução do Conselho de Ministros n.º 44/2010. 

Considerando o enquadramento legal que prevê que a agregação de 

agrupamentos de escolas se processe em função das especificidades de cada 

agrupamento; 

Considerando que os docentes do Agrupamento de Escolas de Eiriz-Ancede, 

concelho de Baião, têm conhecimento da intenção dos serviços do Ministério da 

Educação de agregar dois ou três agrupamentos de escolas do concelho de Baião; 

Considerando que a intenção descrita no ponto anterior é que este processo seja 

colocado em prática num curto espaço de tempo; 

Considerando o facto de o pessoal docente ser uma parte importante neste 

processo, dado que nos processos de mudança devem ser envolvidos todos os 

agentes dessa mesma mudança; 

Considerando o momento difícil que o país atravessa e não sendo alheios ao 

esforço que todo o país deve promover para se adaptar ao plano necessário 

ajustamento imposto pela intervenção externa, os docentes do Agrupamento de 

Escolas de Eiriz-Ancede têm consciência de que integram uma unidade orgânica cuja 

gestão se pauta por um elevado respeito pelo erário público, fazendo uma gestão 

racional dos recursos disponíveis, promovendo atos de poupança de recursos, sem 

prejudicar a qualidade do serviço educativo e mantendo, desde há muitos anos, um 

ambiente de poupança. 

Os docentes abaixo-assinados do Agrupamento de Escolas de Eiriz-Ancede 

apresentam à Direção e ao Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de Eiriz- 

Ancede o seguinte: 

Que os órgãos de direção, administração e gestão do Agrupamento de escolas de 

Eiriz-Ancede reflitam sobre o processo de agregação de agrupamentos escolares em 

Baião e expressem aos órgãos competentes os fundamentos seguintes: 

a) Existência de risco de perda da qualidade de ensino no concelho de Baião, 

considerando as suas características de dispersão territorial; 

b) Existência de projetos educativos nos diversos agrupamentos escolares de 

Baião, cuja conciliação não seria fácil de pôr em prática em curtos espaços de 



tempo, nomeadamente nos seus objetivos; 

c) Possibilidade de a comunidade educativa do Agrupamento de Escolas de Eiriz- 

Ancede não compreender a finalidade dessa medida administrativa, por, entre 

outros aspetos, sentir que possa ver dificultada a sua participação na vida 

escolar dos seus educandos; 

d) A constatação de que a medida que visa agregar agrupamentos não vai reduzir 

as despesas de funcionamento e, pelo contrário, poderá tornar mais 

inacessível, porque mais distante, o serviço prestado à comunidade educativa; 

Considere-se ainda: 

1) O relatório da avaliação externa ao Agrupamento de Escolas de Eiriz-Ancede 

realizada recentemente pela Inspeção Geral da Educação refere-se muito 

positivamente ao “ambiente educativo de proximidade”, a satisfação de pais e 

alunos pelo trabalho realizado pela escola no que respeita ao reconhecimento 

do sucesso dos alunos; 

2) O mesmo relatório releva o reconhecimento por parte da comunidade do 

trabalho realizado no âmbito da inclusão social, nomeadamente levada a cabo 

com alunos com necessidades educativas especiais; 

3) Reconhece, finalmente, a cultura organizacional que faz com que o sentimento 

de pertença e de unidade se note muito bem entre os elementos da 

comunidade educativa; 

Por todos os motivos elencados, manifestamos a nossa oposição ao projeto de 

agregação de agrupamentos de escolas em Baião, bem como estranhamos o facto de 

tal projeto não estar ao serviço de uma melhor oferta e qualidade de serviço educativo 

e nele não se vislumbrarem notórias medidas conducentes à redução de despesas. 

Propomos que este processo, se não for suspenso, seja alongado no tempo, seja 

participado pelas comunidades educativas dos diversos agrupamentos escolares e 

pelos órgãos autárquicos, bem como pelas instituições parceiras do Agrupamento de 

Escolas de Eiriz, com os quais tem trabalhado de forma ativa e colaborativa. 

 

 
Os Docentes Abaixo-assinados: 


