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Escola Pública marcou presença na rua em 18 de junho
SUBSCREVA AQUI A PETIÇÃO EM DEFESA DA ESCOLA PÚBLICA (recorde-se que foi decidido continuar a
recolher assinaturas até à data da audição parlamentar)

Mensagens e apoios: personalidades, escolas, autarquias, estruturas associativas e sindicais,
organizações sociais
Tomada de posição da Câmara Municipal do Cadaval
Primeiros subscritores
Mais apoiantes da iniciativa
Vozes em defesa da escola pública

A Escola Pública é promotora de igualdade de oportunidades, daí a Constituição da República Portuguesa atribuir ao
Estado o dever de promover uma rede de estabelecimentos públicos que satisfaça as necessidades de toda a
população.
Apesar das limitações impostas por motivos de vária ordem, no essencial, a Escola Pública tem cumprido a sua missão
reconhecendo-se nela uma resposta de qualidade e para todos, fruto do esforço dos seus profissionais, de pais e encarregados
de educação, de autarcas e de todos os que acreditam ser a Escola Pública motor de progresso e de construção de um futuro
mais democrático e solidário.
Num momento tão importante como o que vivemos na Educação, torna-se ainda mais importante afirmar a Escola Pública e,
simultaneamente, rejeitar a ideia de que público e privado poderão ser uma e a mesma coisa. No respeito por todas as respostas
educativas, públicas e privadas têm natureza diferente e como tal deverão ser respeitadas.
Quanto a financiamento, ao Estado compete garantir o que seja adequado à Escola Pública, contratualizando com privados apenas
nos casos em que há insuficiência de resposta pública.
É neste quadro de afirmação de uma Escola Pública de qualidade e democrática que no próximo dia 18 de Junho, um
sábado, em Lisboa, a Escola Pública sai à rua. Cidadãos e cidadãs promotores de uma Petição que já reúne dezenas de milhar
de assinaturas, organizações e entidades diversas da sociedade portuguesa promovem a iniciativa cujos contornos serão
oportunamente divulgados.
A concentração de quantos pretendem assumir publicamente a defesa da Escola Pública terá lugar no Parque
Eduardo VII, a partir das 14.30 horas do já referido dia 18 de junho.
Os promotores

