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MOÇÃO D 
 

Os professores e educadores sócios do SPGL, reunidos em Assembleia Geral no dia 3 de 
Fevereiro de 2009, tendo em consideração o risco de dispersão para a classe devido à 
resistência por escola em curso, o ataque injusto e continuado à Escola Pública e aos direitos e 
dignidade dos professores e educadores (nomeadamente através de uma avaliação e divisão da 
classe e carreira injustas), apoiam e apelam para as seguintes formas de luta: 

‐  Manutenção da suspensão deste modelo de avaliação (designadamente mantendo a não 
entrega de objectivos individuais por parte dos professores e educadores); 

‐  A realização por parte do SPGL durante a próxima semana de um grande Plenário 
democrático de todos os professores e educadores da Grande Lisboa (sindicalizados e não 
sindicalizados) (amplamente divulgado em todas as escolas da região); 

‐  Que a Plataforma Sindical proceda à realização de um referendo nas escolas, durante o 
mês de Fevereiro, com o objectivo de efectuar um amplo e democrático debate sobre a 
actual situação da classe e as formas de acção, bem como consultar os professores e 
educadores sobre a sua disponibilidade em enveredar por formas de luta mais fortes como 
por exemplo: 

1.  greve por tempo indeterminado (com cordão humano de professores e educadores à 
frente de cada escola) e realização, no segundo dia de greve, de uma grande 
Manifestação Nacional;  

2.  greve às avaliações no 2.º Período; 

‐  Apelo à Plataforma Sindical, CGTP e UGT, da organização de uma grande Marcha Nacional 
pela Educação (com os vários elementos da comunidade educativa: alunos, auxiliares, pais 
e professores) em defesa da Escola Pública democrática, inclusiva e de qualidade, a realizar 
ainda durante o mês de Fevereiro de 2009 (amplamente divulgada com direitos de antena, 
distribuição massiva de volantes na ruas, etc.); 

‐  A participação e divulgação do 2.º Encontro Nacional de Escolas em Luta previsto para o dia 
14 de Fevereiro de 2009 (local e data a confirmar). 

(A votar ponto por ponto em separado) 

 
Subscritores: 
 
André Pestana ‐ Nº de Sócio do SPGL: 71781 
Aurora Lima – Nº de Sócio do SPGL: 58439 
Eugénia Maria Guedes Lopes ‐ Nº de Sócio do SPGL: 60012 
Eduardo Henriques – Nº de Sócio do SPGL: 34683 
 

 
 
António Vieira Maia ‐ Nº de Sócio do SPGL: 66062 
Gil Garcia ‐ Nº  de Sócio do SPGL: 61123 
Paula Angélica M. Vieira ‐ Nº sócio do SPGL: 66320 
Aníbal Oliveira ‐ Nº sócio do SPGL: 71555 
 

 


