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MANIFESTO  

EM DEFESA DA ESCOLA COMO POLO DE DESENVOLVIMENTO E DE 

VALORIZAÇÃO DAS POPULAÇÕES 
 

 O Sindicato dos Professores da Madeira – reunido em plenário de docentes do 1º Ciclo e 

do Pré-Escolar para análise das propostas da SRE de reorganização do parque escolar da RAM 

para o ano escolar 2016-2017 – considera que, perante os problemas sociodemográficos que 

afetam a Região, a tutela não pode encarar o encerramento ou a fusão de escolas como solução 

única e milagrosa. Na verdade, essa opção reveste-se de um cariz economicista redutor que, 

malgrado a ilusória poupança financeira imediata, não só acelera a desertificação das zonas 

rurais e/ou menos populosas como contribui, a médio prazo, para a instabilidade social, para o 

aumento do desemprego e, consequentemente, para a insustentabilidade da Segurança Social e 

empobrecimento da Região. Por isso, aquela que, agora, é apresentada como uma medida 

inevitável e de proteção das comunidades educativas deve ser excecional e concretizada apenas 

e só quando esgotadas outras possibilidades construtivas que contribuam para o 

desenvolvimento e valorização das populações. Na verdade, a diminuição da população 

estudantil a que se assiste, e que tem servido como justificação para todas as medidas 

economicistas e restritivas que têm sido postas em prática no sistema educativo regional, deve 

ser encarada como uma oportunidade não só para se melhorar a qualidade das escolas, mas 

também para se desenvolver e valorizar as comunidades mais afetadas pela quebra 

demográfica. 

Nesse sentido, o SPM e os docentes reunidos em plenário consideram que as comunidades 

escolares, quando confrontadas com perda acentuada de alunos, devem ser ouvidas e desafiadas 

a procurar e a encontrar soluções que permitam pôr os excelentes recursos humanos e 

materiais de que estão dotadas as suas escolas ao serviço das populações. Isto implica que se 

passe de uma atuação de facto consumado, de precipitação, para uma intervenção de 

antecipação, de prevenção, de auscultação atempada das populações afetadas e de procura, em 

comum, das melhores soluções. 

Porque estão certos de que não faltam soluções para este problema e porque se recusam a 

olhar para a atual conjuntura sociodemográfica como uma tragédia, o SPM e os docentes 

reunidos em plenário deixam aqui algumas sugestões, para cada uma das linhas de intervenção 

em cima referidas, que poderão fazer parte dos caminhos futuros para as escolas que agora se 

veem confrontadas com a possibilidade de ser encerradas ou, eufemisticamente, fundidas: 
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1º Como melhorar a qualidade das escolas  

 redução do número de alunos por turma, 

 lecionação em par pedagógico, quer nas salas de Educação Pré-Escolar quer, no 1º 

ciclo, nas áreas disciplinares em que ao alunos revelam mais dificuldades e nas 

expressões artísticas; 

 reforço dos docentes de apoio; 

 reforço dos apoios educativos;  

 reforço dos docentes de substituição para se evitar falhas ao longo do ano nos 

apoios (uma vez que, até agora, os professores tinham a dupla função 

apoio/substituição); 

 criação de equipas multidisciplinares para análise das dificuldades e procura de 

soluções ajustadas,  

 desenvolvimento de projetos “Escola da vida” que permitam aos alunos de zonas 

mais distantes e com menos alunos manter o contacto com outras e conhecer a 

realidade das sociedades modernas. 

 

2º Como desenvolver e valorizar as comunidades onde se inserem essas escolas 

 aposta na alfabetização e educação de adultos; 

 criação de universidades seniores; 

 desenvolvimento de atividades de apoio a idosos; 

 desenvolvimento de atividades de interação com populações abandonadas; 

 oferta de atividades de valorização das pessoas: línguas estrangeiras, informática, 

expressão plástica; 

 dinamização de projetos culturais locais: teatro, música e dança;  

 criação de projetos de recolha das manifestações culturais populares; 

 criação de clubes de leitura e escrita criativa; 

 criação de clubes de bem-estar e lazer.  

 

Por fim, os docentes reunidos em plenário não podem deixar de reconhecer a 

importância que os estabelecimentos de educação e ensino têm para as populações como 

elementos identitários comunitários e de reafirmar a sua importância como fator de fixação das 

populações em locais mais afastados. Por isso, reafirmam o seu empenho na defesa de um 

serviço público de proximidade, porque essencial para o desenvolvimento local e para a 

qualidade de vida das populações.  
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