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Com o tema “Ensino Público e Privado, que Desafios?” em mente, no passado dia 26 de Janeiro, a lista 
A e B da turma de Ciência Política apresentaram as suas propostas  às turmas de 12º ano e levaram-nas 
a votação. 

Apesar do mérito que ambas as listas têm e merecem, a lista A foi a  vencedora e 3 deputados, Adriana 
Conceição, Ana Dias e Miguel Pontes, irão até à sessão distrital de Setúbal, a realizar-se dia 3 de Março, 
apresentar a sua proposta. Caso esta seja a vencedora, terão a possibilidade de ser ouvidos na Assem-
bleia Nacional por alunos e professores de todo o país.  ● 

 

 

3ª edição 

PROPOSTA LISTA A: 

● Dar mais autonomia ao Ensino Público, através da atribui-
ção de responsabilidades às respetivas Câmaras Municipais, a 

fim de uma rápida resolução de uma série de problemas, 
nomeadamente, problemas infraestruturais.  Visto que as 

autarquias têm uma ligação mais próxima com as escolas e 
empresas, que possam ser a solução, as dificuldades são ultra-

passadas de forma mais eficiente  

PROPOSTA LISTA B: 

● Criação de um plano curricular/disciplina, que 
dê aos alunos os conhecimentos necessários à 

sua vida e intervenção política. Há uma necessi-
dade de criar o sentindo de patriotismo e nacio-
nalismo na população, de os educar em assuntos 
relativos ao funcionamento do país e o seu papel 

enquanto cidadãos.  

Palestra: “Ensino Público e Privado: Que Desafios?” 

CHARLIE HEBDO 
Palestra informativa sobre o tema deste ano do Parlamento dos Jovens, trouxe o 

Deputado Bruno Dias à nossa escola. Fiquem a saber que tipo de desafios realmente 

existem, tanto para os alunos/escola como para o Estado e os seus representantes. 

COLUNA DE 

OPINIÃO! 

O caso controverso de choque 

de forças entre religião e a 

imprensa que chocou o mun-

do inteiro em janeiro de 2015. 
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Dia de 

S.Valentim 

FELIZ DIA DOS NAMORADOS!! 
 Dia dos Namorados ou Dia de São Valentim é uma tradição que vem de há muito tempo atrás. A cele-

bração remota a uma antiga festa romana chamada Lupercalia, que se realizava sempre a 14 de Feve-
reiro, onde Juno, a deusa romana das mulheres e do casamento, e Pã, o deus da natureza, eram home-
nageados. Nos dias de hoje este dia é marcado pela celebração da paixão entre os casais, onde muitos 
cartões, chocolates, peluches, flores e beijos são trocados,. Não se esqueçam de dizer aos que mais 
amam o quanto gostam deles,  pois neste dia o que se celebra é o amor! ● 

Participa connosco! 

Férias de 

Carnaval 

 



 

 No passado dia 30 de Janeiro a turma do 12º6 e 12º7 
foram ao cinema São Jorge, na Avenida da Liberdade. 
Para assinalar os 70 anos do fim da 2ª Guerra Mundial, 
está a decorrer uma mostra de cinema alemão que 
recorda filmes sobre o nacional-socialismo. O filme 
exibido foi “Sophie School—Os Últimos Dias”, mas no 
programa encontravam outros filmes alemães como: 
“Jovem Hitleriano Salomon”,  “No Final Chegam Turis-
tas”, “Quatro Dias em Maio”, entre outros. O filme que 
as turmas de Humanidades assistiram foi uma alusão 
para a luta de vários alemães enquanto decorria a 
guerra. Sophie era uma jovem estudante e ativista, em 
conjunto com o seu irmão Hans, membros da resistên-
cia Weisse Rose (Rosa Branca). Quando apanhados a 

distribuir panfletos contra o nazismo foram levados 
para interrogatório pela Gestapo.  A luta dos dois é 
curta mas intensa e deixou-nos a todos em constante 
expectativa e nervosismo.  Quando saímos do cinema, 
imensas perguntas e indignações invadiram as nossas 
conversas. A coragem que estes irmãos demonstraram 
foi admirável e uma grande lição para as nossas vidas, 
visto que a história  foi baseada em eventos reais. 
Permitiu-nos ver que se existem pessoas que, mesmo 
em situações de injustiça e opressão extremas, luta-
ram pelo que consideravam correto, nós também 
somos capazes de o fazer e temos esse dever para 
connosco e, principalmente, para com todos os que 

nos rodeiam.  ● 

 IDA AO CINEMA SÃO JORGE PALESTRA COM O DEPUTADO  BRUNO DIAS 

 

No passado mês, Janeiro, decorreu 
uma palestra informativa sobre o 
tema deste ano do Parlamento dos 
Jovens, “Ensino Público e Ensino 
Privado: Que desafios?”. Para nos 
sensibilizar e ajudar a entender 
melhor sobre o que na verdade 
este tema tratava, a escola e a 
turma de Ciência Política do 12º 
ano, fez um apelo à Assembleia 
para convidar um deputado para a  
representar e, assim, convidou o 
Deputado Bruno Dias do Partido 
Comunista. A sessão começou por 
uma breve apresentação do convi-
dado feita pelos alunos Miguel 
Ortigueira e Nayara Pinheiro, onde 
o seu extenso currículo impressio-
nou todos os que se encontravam 
presentes. Dada a palavra ao depu-
tado, este começou por situar o 
Estado no tema e as suas funções e 
depois seguiu para o ponto alto da 
sessão, the Q&A. Alguns dos alunos 
presentes das diferentes turmas do 
12º ano, colocaram uma série de 
questões bastante oportunas, às 
quais o Bruno Dias respondeu de 
forma esclarecedora e imparcial.  

O convidado iniciou a sua apresen-
tação lendo o artigo 75º da Consti-
tuição: “1. O Estado criará uma 
rede de estabelecimentos públicos 
de ensino que cubra as necessida-
des de toda a população.; 2. O 
Estado reconhece e fiscaliza o ensi-
no particular e cooperativo, nos 
termos da lei.”, e afirmou que é a 

partir destes dois pontos que todas 
as discussões relativas ao ensino 
devem partir. Com isto presente em 
mente, foi colocada a seguinte 
questão: o ensino gratuito não iria 
colocar as finanças do Estado numa 
má posição?”. A resposta foi sim, o 
nosso país não consegue suportar o 
ensino gratuito para todos e, a 
situação agrava-se quando o priva-
do começa a perder alunos, devido 
à conjuntura atual das famílias, 
sendo esses direcionados para o 
público. Ora as escolas públicas 
estão sobrecarregadas e não conse-
gue responder às necessidades de 
todos os seus alunos, o que coloca 
o Estado numa posição onde é 
obrigado a falhar no que consta na 
Constituição.  

A questão dos contratos de associa-
ção (contratos que o Estado faz 
com o privado, em locais onde não 
é possível existir uma escola públi-
ca, a fim de providenciar o ensino 
que todos os jovens têm direito) foi 
levantada e o deputado esclareceu 
que sem capacidade de responder 
às necessidades da população, o 
Estado é obrigado a fazer esses 
mesmos contratos. No entanto, 
afirma que a sua realização é mais 
dispendiosa a longo prazo, do que o 
investimento numa escola pública. 
O deputado relembrou uma frase  
proferida em vários protestos de 
alunos face aos cortes no orçamen-
to das escolas: “Se a educação é 

cara, experimentem a ignorância!” 

A questão das infraestruturas é um 
ponto de revolta em muitos alunos: 
“Não deveria ser uma preocupação 
acabar as obras nas escolas onde as 
começaram? Ou pelo menos criar 
condições mínimas aos alunos?”. 
Bruno Dias mostrou o mesmo nível 
de indignação dos alunos. Referiu 
que escolas como a do Monte da 
Caparica e a João de Barros são 
exemplos de escândalos e que 
apesar de ter apresentado projetos 
na Assembleia e realçado o quão 
era urgente resolver a situação, 
nada foi feito. Atribui a culpa à falta 
de medidas concretas, à falência de 
empresas envolvidas nas constru-
ções e a opções infelizes, como se 
revelou ser a Parque Escolar.  

Muitas outras perguntas foram 
colocadas, entre elas assuntos 
relacionados com alunos com limi-
tações, a segurança nas escolas, a 
polémica da avaliação de professo-
res e assuntos que envolviam o 
ensino privado.  

Foi uma hora e meia enriquecedo-
ra, onde todos tivemos o prazer de 
ouvir o deputado. Bruno Dias pas-
sou a mensagem de que os órgãos 
políticos estão conscientes dos 
problemas e que há indivíduos a 
trabalhar arduamente para a sua 
eliminação, com o objetivo de criar 
uma melhor experiência de apren-
dizagem aos jovens.● 

ATAQUE AO CHARLIE HEBDO 
 Três homens armados entraram na sede do jornal em 

Paris, pelo menos 12 pessoas morreram e 11 ficaram 
feridas no decorrer do tiroteio. O crime aconteceu no 
escritório do jornal satírico "Charlie Hebdo", que já 
havia sido alvo de um ataque em 2011 após publicar 
uma caricatura considerada demasiado ofensiva do 
profeta Maomé. De acordo com o médico Gerald Kier-
zek, que atendeu alguns dos feridos, os atiradores 
separaram os homens das mulheres e perguntaram 
especificamente por algumas pessoas pelos nomes, 
antes de matá-las. Todos os mortos foram identifica-
dos, estes são: O editor e cartunista Stéphane Char-
bonnier, o lendário cartunista Wolinski, o economista e 
vice-editor Bernard Maris e os cartunistas Jean Cabu e 
Bernard Verlhac, além do também desenhista Phillippe 
Honoré, do revisor Mustapha Ourad e da psicanalista 
Elsa Cayat, que escrevia uma coluna quinzenal para a 
“Charlie Hebdo” chamada “Divan”. Entre outras víti-
mas estão dois agentes da polícia, um funcionário e um 
convidado que visitava a redação. 
"Abriram fogo sobre todos, foi um verdadeiro massa-
cre", contou a fonte policial ao Libération. Testemu-
nhas ouvidas pela polícia disseram ainda que os ata-
cantes gritaram "Vingámos o profeta", segundo o 
jornal “Le Monde”. 
Os atacantes terão fugido num Renault preto dirigindo-
se para a Ponte de Pantin e barricaram-se numa repro-
grafia no Norte de França, em Aisne. O cerco policial 
durou horas e o seu desfecho foi inevitável, os terroris-
tas foram abatidos pelas forças policiais.  
Em tom de protesto contra os acontecimentos terroris-
tas e homenagem às vítimas do ataque, mais de 100 
mil pessoas foram às ruas de várias cidades da França, 

empenhando cartazes ou adesivos onde se podia ler 
“Je Suis Charlie”, a frase mais proferida em todo o 
mundo nos dias que se seguiram.  
Este massacre trouxe muitas consequências ao nosso 
quotidiano. Para além do terror e medo que passa 
agora a assolar as populações, questões éticas e morais 
foram levantadas pelos órgãos de poder e pelos cida-
dãos. Será que o ataque se justifica devido à provoca-
ção das publicações do jornal? Como podem ser estes 
acontecimentos previstos? Como controlar de maneira 
mais eficaz a atividade terrorista? Será que este ataque 
à liberdade de expressão terá repercussões em futuras 
edições e em toda a impressa? Devemos nós censurar-
nos devido ao medo? Foi este jornal corajoso e fiel aos 
direitos e deveres do homem ou foi ele desrespeita-
dor? 
Todas estas questões são pertinentes e estão a levan-
tar uma onda de debates e opiniões muito diversas por 
todo o mundo. No entanto, existe algo que nenhum 
ser humano dotado de valores morais pode negar, este 
foi um ato de extrema violência, realizado por indiví-
duos sanguinários e, de qualquer maneira, este se 
poderá voltar a repetir. Foi um atentado à liberdade de 
expressão e tal não pode ser permitido. ● 



 

O lince ibérico, está numa situação crítica a nível mundial. Há apenas 320 linces! Com uma área de 
distribuição histórica extremamente reduzida e fragmentada, ocupando apenas áreas de Portugal 
e Espanha, esta espécie encontra-se classificada como o carnívoro mais ameaçado na Europa e o 
felino mais ameaçado no Mundo. Para salvar esta espécie realizou-se um projeto, em parceria com 
o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF). Dois linces ibéricos foram libertados 
no sul do país, Mértola, onde existe a principal presa dele, o coelho bravo, a fim de se conseguirem 
reproduzir, e outros dois (um lince idoso e outro que não conseguia reproduzir), foram para o 
Jardim Zoológico de Lisboa onde há condições de qualidade. Finalmente tens a oportunidade de ir 
visitar uma espécie, que, hoje em dia, é rara! ● 

COLUNA DE OPINIÃO 

DICAS 

ATIVIDADES NA NOSSA CIDADE 

 

● Lince ibérico – o Felino Mais Ameaçado do Mundo 

● CONCERTO — LUÍS REPRESAS  

 Quando? 13/Fev  

 A que horas? 21h30 

 Onde? Teatro Municipal Joaquim Benite  

 O quê? Prestes a comemorar 39 anos de 
carreira, Luís Represas apresenta o seu último ál-
bum, «Cores», sendo este o seu trabalho mais pessoal. 

● TEATRO — “LONGE DO CORPO” 

 Quando? 12 a 15/Fev 

 A que horas?  Quinta a Sábado às 21h30, 
Domingo às 16h 

 Onde? Teatro Municipal Joaquim Benite  

 O quê? Escrita e encenada por Marta Freitas, 
a peça «Longe do corpo» está em cena, convidando o 
público para uma viagem onde o corpo e o amor não 
têm forma.  

● OFICINAS COM CÂMARAS DE DESENHAR 

 Quando? 21/Fev 

 A que horas? 15h às 17h 

 Onde? Casa da Cerca — Centro de Arte Con-
temporânea 

 O quê? Satisfaça a necessidade de realismo 
na figuração. A Câmara de Desenhar, é um engenho 
que resolve a perspetiva e a proporcionalidade, facili-
tando a tradução da realidade visível para um suporte 
bidimensional.                                 

● DESPORTO — GRANDE PRÉMIO ATLÂNTICO 

 Quando? 22/Fev 

 A que horas? 10h 

 Onde? Costa da Caparica 

 O quê?  Prova de atletismo urbano, num 

percurso de 10 quilómetros, com troço junto ao mar, 
destinada a atletas federados e populares.  

 O ENSINO PRIVADO E O ENSINO PÚBLICO QUE DESAFIOS? 

Ambos os domínios devem coexistir e numa tónica de um futuro melhor para o ensino em Portugal. Cada um 
terá as suas caraterísticas, mas ambos prezam por oferecer a melhor qualidade de ensino e assim contribuírem 
para que se fortaleça um dos grandes pilares do desenvolvimento humano da nossa sociedade. Esta visão devia 
ser compartilhada por todos e principalmente por quem rege as regras, neste caso, as entidades políticas do 
nosso país.  

A crise conjuntural que tem assolado o nosso país emagreceu recursos e destabilizou a vida nas escolas, princi-
palmente no ensino público, onde apesar de alguns investimentos feitos em recursos materiais, claramente 
insustentáveis, se espalha a desmotivação e o envelhecimento dos recursos humanos, com repercussões gra-
ves nas aprendizagens dos alunos e aí claramente ganha o ensino particular, cada vez mais pujante e com uma 
oferta mais sustentável em termos de recursos, onde impera uma liderança e gestão mais forte, que permite 
que os seus profissionais se sintam mais valorizados e com melhores condições para proporcionarem aos jo-
vens estudantes, ferramentas eficazes para conseguirem ultrapassar obstáculos e atingirem as metas de apren-
dizagem cada vez mais exigentes. Assim, dotados de destrezas puderam enfrentar um nível de ensino superior 
e um mercado de trabalho que, cada vez mais exige competências e capacidades, para no imediato, resolverem 
problemas e encontrarem as soluções mais ajustadas. É aqui, que, se nada se alterar, prevejo um futuro encru-
zilhado para o ensino público e um futuro cada vez mais vigoroso para o ensino particular.  

Poderia escrever linhas e linhas, enunciados resultados de rankings, os resultados dos exames nacionais, mas 
julgo não ser necessário, pois tudo isso já foi mais do que rebatido, prefiro expor a minha experiência de 20 
anos de professor e responsável pedagógico, quer no ensino público, quer no ensino privado. Em 10 anos de 
ensino público conheci, ao lado de alguns excelentes profissionais a sua verdadeira face, o melhor que tem 
para dar, mas por outro lado conheci a face mais obscura, os constrangimentos em termos de recursos materi-
ais, os profissionais menos aptos, com outras motivações, que não as do ensino, um ensino para jovens ávidos 
de aprender. Com o tempo, mesmo esses excelentes profissionais foram perdendo fulgor, levados por uma 
constante desmotivação. Para não entrar nessa “onda”, resolvi ser professor numa outra “vaga” e desde então 
tenho sido professor e responsável pedagógico no ensino particular, numa instituição de ensino de enorme 
prestígio, onde encontrei uma escola recheada de recursos, quer humanos, quer materiais, um projeto educati-
vo determinado, com metas precisas, que em conjunto com a comunidade educativa permite a coesão, a esta-
bilidade, a alegria e a vontade de cada vez mais se fazer melhor com as melhores condições.  

É com algum pesar que afirmo que o futuro passa pelo ensino particular e por ser ele a substituir um ensino 
público que atualmente está enfermo, pois as nossas famílias e a nossa sociedade assim o exige. ● 

Professor Paulo Conceição 

TEMPO DO CARTOON 


