
Pela Educação
Boletim do Sector de Professores da ORL do PCP

A elevada participação dos professores e educadores na Mani-
festação da Administração Pública, no passado dia 6 de Novem-
bro, mostram que a luta e o protesto são o caminho, para comba-
ter a política de direita e as gravosas medidas contidas no Orça-
mento de Estado para 2011, aprovado pelo PS e PSD, segundo
as orientações do grande capital financeiro.

O corte de mais de 800 milhões de euros na área da Educação,
tem como consequências imediatas, entre outras: a redução dos
salários e o congelamento das carreiras e pensões e a eliminação
de milhares de postos de trabalho de professores contratados.

Mas os professores e educadores, são também profundamente
atingidos, por todas as outras medidas que afectam em geral os
trabalhadores e toda a Administração Pública.

Os Professores e Educadores tem muitas e variadas razões para
dizerem BASTA à politica de direita e exigir uma ruptura demo-
crática e de esquerda. É possível outro rumo para Portugal.

A Luta é o caminho!
Novembro 2010
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Está em desenvolvimento o mais profundo ataque
à Escola Pública. Os dados não enganam:

A Parque Escolar alarga o seu negócio de
obras e mais obras nas escolas.

Iniciando-as, em alguns casos, ao mesmo
tempo que abria o ano lectivo, com claros

prejuízos ou mesmo perigos, para a
comunidade educativa.

Existem cerca de 30 mil
professores a contrato,
estando 14 mil destes a

suprir necessidades
permanentes das escolas.

Mais de 16 mil
professores, aposentaram-
se desde Janeiro de 2007
até hoje e somente 396

entraram para os quadros.
Agrava-se a instabilidade

na profissão docente,
acentuando-se o recurso a
recibos verdes no caso das

AECs.

Foram encerradas mais de 700 escolas em
todo o País. Várias delas com mais de 21

alunos e, até mesmo, 40 alunos. Aumenta
o número de alunos por turma, criando
maiores dificuldades para o necessário

trabalho pedagógico. É manifesta a falta
de trabalhadores não docentes nas

escolas.

É preciso dizer basta! É preciso lutar!



ð Corte nos salários;
ð Aumento de 1% para a Caixa Geral de Aposentações;
ð Congelamento de todas as progressões e promoções na carreira, ainda em 2010;
ð Novo roubo no tempo de serviço (12 meses);
ð Passagem do IVA de 21% para 23%;
ð Prolongamento das situações de precariedade dos contratados;
ð Degradação das condições de trabalho nas escolas;
ð Agravamento do desemprego;
ð Encerramento e fusão de estabelecimentos de ensino;
ð Ausência de apoio especializado aos alunos com Necessidades Educativas Especiais;
ð Avanço das lógicas de privatização e de empresarialização das escolas;
ð Baixos níveis de financiamento do sistema educativo público.

PS e PSD impõem mais sacrifícios
Um Novo Roubo aos Trabalhadores, ao Povo, ao País

É preciso parar este rumo de injustiças, declínio e retrocesso social que, a pretexto da
crise, PS e PSD impõem ao país. Medidas que só acrescentam crise à crise, todas

dirigidas para aumentar a exploração e roubar nos salários
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Esclarecer, Mobilizar e Aderir em defesa dos direitos e anseios dos Professores e

Educadores. Em defesa da Escola Pública universal, gratuita e de qualidade.

Consequências concretas para os Professores e Educadores:



Partido Comunista
Português
Av Liberdade 170 Lisboa
Telf. 213 307 000

ADERE AO PCP

www.dorl.pcp.pt
www.pcp.pt


