
Porque é que vamos fazer greve no dia 
29 de Setembro?

PORQUE É DIA EUROPEU DE LUTA!
Estão previstas greves gerais para vários países europeus, nós estudantes sentimos 
também que temos que lutar, lutar por tudo aquilo que ainda não mudou! A Luta só 
acaba quando formos ouvidos!

PORQUE SOMOS CONTRA OS ELEVADOS CUSTOS DO ENSINO
Combater as privatizações dos bares, cantinas e reprografias, custos dos materiais 
escolares muito elevados (Livros novos todos os anos). São apenas alguns gastos 
suportados pelos jovens, sendo muitas vezes a causa do abandono escolar.

PORQUE QUEREMOS MELHORES CONDIÇÕES HUMANAS
Redução de funcionários que tem vindo a afectar o normal funcionamento dos 
estabelecimentos de ensino.
Professores com turmas de 28 alunos, enquanto se encontram 20 mil desempregados.

PORQUE NÃO É COM HORÁRIOS SOBRECARREGADOS QUE VAMOS LÁ
Hoje em dia qualquer estudante tem um horário sobrecarregado com o mínimo tempo 
livre, o que supostamente seria para afectar positivamente o nosso rendimento como 
alunos acaba por funcionar completamente ao contrário. 

PORQUE REJEITAMOS O NOVO ESTATUTO DO ALUNO
Este novo estatuo do Aluno aprovado há pouco tempo vem reforçar os poderes do 
Director, piora-se o que se deveria melhorar. E ainda piora um regime de faltas, que 
agora é ainda mais injusto do que o anterior!

PORQUE NÃO ACEITAMOS A VIDEOVIGILÂNCIA  
Há que saber distinguir segurança de perseguição. E videovigilância nas escolas não!  

PORQUE O MODELO DE GESTÃO ESCOLAR CHEIRA A SALAZARISMO
A ditadura voltou à escola, e hoje nas escolas nacionais temos um director todo-
poderoso, que substitui o antigo, colegial e mais democrático Conselho Executivo.

PORQUE AINDA NÃO ESQUECEMOS AS AULAS DE SUBSTITUIÇÃO
Aula “livre” onde professores e alunos não sabem ao certo o que estão ali a fazer.

PORQUE A EDUCAÇÃO SEXUAL AINDA SÓ ESTÁ NO PAPEL
A Disciplina de Educação Sexual foi aprovada mas ainda não é leccionada na maioria 
das escolas, quando é que vai acabar o conservadorismo?

PORQUE QUEREMOS A IGUALDADE NO ACESSO AO ENSINO SUPERIOR
A avaliação deve ser um processo contínuo e não apenas em casos pontuais, a nota 
mínima de 9,5 valores sem a qual se fica automaticamente chumbado e os “numerus 
Clausus” são uma clara etilização do ensino. Só é médico quem é filho de médico e tem 
30€ para pagar por hora a um explicador.

PORQUE AINDA NÃO PERCEBEMOS A POLITICA INTERNA DA NOSSA ESCOLA
Se não nos querem deixar sair nos intervalos que criem alternativas viáveis para isso, um bar 
eficiente que consiga comportar com as necessidades alimentares de todos os alunos, (para que 
não tenhamos de perder um intervalo inteiro numa fila interminável e chegar ao toque sem 
sermos atendidos) e uma papelaria e reprografia a 100%!

Dia 29 de Setembro, quarta-feira, vem á escola mas fica à porta! 
Grita mais alto que o teu amigo, salta mais alto que o teu companheiro, vem 
connosco até à câmara para que todos oiçam a nossa voz!
Luta por aquilo a que tens direito!


