
Manifestação uniu
pais e professores
OLIVEIRADE AZEMÉIS

CERCA de uma centena de

professores dos agrupamen
tos de escolas de Oliveira de

Azeméis e alguns pais con
centraram se ontem em
frente à Câmara para exigir o
debate aberto à comunidade

escolar da municipalização
do ensino público Oliveira de
Azeméis é um dos concelhos

anegociar com o Estado a des
centralização de competên
cias na Educação no âmbito
do projeto piloto Aproxi
mar Educação
Os professores locais estão

preocupados comeste proces
so ao nível nacional com
pletamente secreto e que te
memcolocar emgrande peri
go o ensino público disse o
porta vozMário Luís Ferreira
Ontem manifestaram as suas
reservas em abaixo assinado
entregue em reunião ao ve
reador da Educação Isidro Fi
gueiredo Estão contra uma
eventual contratação de pro
fessores definição de 25 dos
currículos escolares e despedi
mentos nas escolas pelosmu
nicípios o que colocaráem ris

co a isenção e equidade no
ensino e a coesão social

O vereador garantiu que o
município não vai assinarum
cheque embranco e que só
avançará se essa for avontade
da maioria Os órgãos com
petentes das escolas estão a
ser auscultados e o documen

to a aplicar a Oliveira deAze
méis ainda está em constru

ção para depois ser revisto
adiantou

Gestão dos professores
Aautarquia rejeita para si a

gestão do professores e pré
mios financeiros com despe
dimentos de docentes Isso
não faz qualquer sentido e
se continuar escrito nós não
assinamos o acordo com a
tutela da Educação e da Ad
ministração Local disse Isi
dro Figueiredo Garante que
o número de auxiliares de

educação não será afetado
pela redução de pessoal nas
câmaras e quer reforçadas as
competências do Conselho
Municipal da Educação
O projeto piloto vigorará

por cinco anos e oMinistério

quer avançar já em janeiro
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