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EDUCAÇÃO (GTEdu) 

 
De outubro de 2020 até dezembro de 2021, um grupo de professores do Bloco de 

Esquerda, conjuntamente com deputados e militantes interessados em debater os diferentes 

temas da Educação em Portugal, organizaram-se para levar a cabo as Jornadas de 

Educação do BE (JEBE), com o tema “Os Desafios da Escola Pública” (cf. anexo 1). Este 

movimento acabou por reunir mais de 50 pessoas, organizadas em grupos de trabalho, e 

realizou inúmeros eventos, debates e propostas. 

 
Do trabalho desenvolvido no âmbito das JEBE , do qual damos conta no  anexo 2, resultou a 

necessidade e a vontade de manter esta dinâmica, de forma mais sistemática e ainda mais 

organizada, como contributo para a criação de massa crítica no Bloco de Esquerda na área 

da Educação (cf. anexo 3) 

 
Assim, de acordo com o Artigo 18º dos Estatutos, propõem-se a criação do Grupo de 

Trabalho Educação para debate e aprofundamento desta temática. 

 
O propósito do Grupo de Trabalho de Educação é a análise crítica de todo o sistema 

educativo nas suas diversas dimensões, numa ação de desconstrução e de desocultação, 

bem como a elaboração de propostas para a Educação e para a defesa e melhoria de uma 

Escola Pública de qualidade, dos seus valores e dos seus profissionais. 

 
Desta forma, os objetivos deste Grupo são: 

 
- Debater e analisar criticamente o sistema educativo e elaborar recomendações e 

propostas nesta área em diversos fóruns; 

 
- Organizar e dinamizar todas as pessoas que, queiram contribuir para aprofundar as 

ideias e o conhecimento nas diversas dimensões da Educação, numa visão 

abrangente e integrada, desde a primeira infância à educação permanente, 

alargando, excepcionalmente, a não aderentes que possam enriquecer o debate e a 

reflexão; 

 
- Contribuir para a construção de um corpo de conhecimento informado; Delinear 

formas de apoio e de intervenção no movimento sindical; 

 

- Dar continuidade às Jornadas da Educação – “Os desafios da Escola Pública”, 

através da organização de eventos temáticos, bem como a participação ou 

realização de outras iniciativas, publicações e acervos temáticos. 



  

 
 
 
Constituição: 

 
O Grupo de Trabalho sobre Educação será constituído por profissionais da Educação do 
Bloco de Esquerda. 

 

 
 
Organização: 

 
1.   Será elaborado um regulamento de funcionamento, após a eleição de um grupo 

coordenador em reunião aberta, que dinamizará o Grupo de Trabalho. 

2.   Os  interessados  serão  registados  de  forma  a  organizar  canais  de  circulação  
de  informação  e documentação. 

 

 
Lisboa, 24 de junho de 2022 
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Albertina Pena, docente do 1CEB e dirigente sindical, Lisboa 
 

Alexandra Vieira, docente do 3ºCEB e Secundário e dirigente sindical, Braga  

Alexandre Mano, docente do 3ºCEB e Secundário e Ensino Profissional, Braga  

Almerinda Bento, docente aposentada, Almada 

Carla Sousa, docente do 3ºCEB e Secundário, Porto 

Carlos Silva, docente do 2ºCEB e Secundário e dirigente sindical, Lisboa  

Cristina Guedes, docente do 3º CEB e Secundário, Fundão  

Deolinda Martin, docente aposentada e dirigente sindical, Lisboa 

João Vasconcelos, docente do 3ºCEB e Secundário, Portimão  

Jorge Humberto Nogueira, docente Educação Especial, Lisboa  

Helena Amaral, docente  do 1ºCEB e dirigente sindical, Lisboa 

Gonçalo Gonçalves, docente do 1ºCEB e do 2ºCEB de EVT, dirigente sindical, Aveiro 

Manuela Airosa, docente do 3º CEB e Secundário e Presidente da APEF Braga  

Maria José Vitorino, docente bibliotecária, Vila Franca de Xira 

Manuel Grilo, docente do 1ºCEB e antigo dirigente da FENPROF, Lisboa 

Ricardo Cerqueira, docente do Ensino Artístico, dirigente sindical, Porto e Braga 
 

Sandra Costa, docente 1ºCEB, investigadora, Albufeira 

 


