
o Conselho Municipal de Educac;:aoda Lousa, em reuniao extraordinaria realizada no dia 25 de
janeiro de 2013, face a notificac;:ao dos Servic;:osdo Ministerio da Educac;:aoe Ciencia de 17 de
janeiro de 2013, relativa a decisao de Agregac;:ao das Escolas e Estabelecimentos de Ensino do
Concelho da Lousa, considera que:

1) Os pareceres desfavoraveis emitidos pela Camara Municipal da Lousa, Agrupamento de
Escolas da Lousa, Escola Secunda~ia da Lousa, Conselho Geral do Agrupamento de Escolas da
Lousa e Conselho Geral da Escola Secundaria da Lousa, auscultados pela Senhora Diretora
Regional de Educac;:aoem reuniao de novembro de 2012, nao foram tidos em considerac;:ao
aquando da decisao do Ministerio da Educac;:aoe Ciencia.

2) Qualquer agregac;:ao de Escolas e Estabelecimentos de Ensino ou reorganizac;:ao da Rede
Escolar na Lousa so faz sentido aquando da abertura da nova escola em construc;:ao, uma vez
que 0 novo estabelecimento de ensino obrigara a uma reorganizac;:ao da Rede Escolar e
promovera a mobilidade dos alunos.

3) A gestao de mais de 2.500 alunos, e de educadores, professores e assistentes operacionais
num so orgao de administrac;:ao e gestao e contraria a uma polftica de proximidade e adivinha-
se uma ameac;:a a eficacia e eficiencia dos atuais orgaos, cujo trabalho e reconhecido pela
Comunidade Educativa local e nacional e cuja visibilidade tem sido uma referencia para a
Camara Municipal da Lousa e para 0 proprio Ministerio da Educac;:aoe Ciencia (nomeadamente
com a atribuic;:ao de premios internacionais como a Microsoft ou eTwinning).

4) Uma vez que as Escolas saD cada vez mais chamadas a estimular os valores humanos, civicos
e socia is, bem como a inclusao de pessoas com necessidades especiais, e tendo em conta as
iniciativas estruturantes do Concelho ao nfvel da Educac;:ao (os Projetos Educativos dos
Estabelecimentos, 0 Projeto Educativo Concelhio, os Projetos de Inclusao de Alunos com
Necessidades Educativas Especiais, entre outros), sera conveniente e vantajoso proteger e
distinguir 0 notorio empenho desta Comunidade Educativa.

5) As vantagens economlcas imediatas da agregac;:ao dos Estabelecimentos de Ensino do
Concelho da Lousa num so orgao de gestao poderao ser desvantagens e prejufzos muito graves
no futuro e vir a empobrecer as experiencias, conhecimentos e competencias dos cidadaos de
amanha.



6) A agrega~ao de escolas da Lousa, sem uma Rede Escolar definida e estabilizada, sera mais
um fator de ruldo na reestruturac;:ao da Carta Educativa da Lousa, que previa a existencia de
do is agrupamentos e uma Escola Secunda ria nao Agrupada.

7) A Lousa tem um potencial de aumento populacianal, canfirmada pelas Censas de 2011,
fatar que deveria ter side panderada na decisao de agrega~ao.

8) Os 22 estabelecimentos de ensino do Concelho da Lousa - 9 do Pre-EscoJar, 11 do 1.Q Cicio, 1
dos 2.Q e 3.Q Ciclas e 1 do 3.Q Cicio e Secundario - permitem uma logica de proximidade entre a
comunidade, a familia e a escola, mas a sua gestao nao se coaduna com a logica de um
agrupamento (mica de gestao massiva.

9) A comunicac;:ao do processa de agregac;:ao, realizada de forma insatisfatoria, reflete desde ja
as fragilidades e 0 distanciamento das estruturas do Ministerio face as realidades locais bem
como 0 desrespeito pelas relac;:oesinstitucionais.

Pelas razoes acima elencadas e em coerencia com 0 que tem side 0 trabalho desenvolvido por
este 6rgao Consultivo ao fango de varios anos, 0 Conselho Municipal de Educac;:aoda Lousa
nao pode deixar de manifestar veementemente junto de V. Excelencia a sua totat discordancia
com a decisao de agregac;:aodas Escolas e Estabelecimentos de Ensino do Concelho da Lousa.

o Presidente da Camara Municipal da Lousa
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