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Fátima, 24 de setembro de 2019 

Manuais escolares gratuitos para TODOS 

A Associação de Pais dos Alunos do Colégio S. Miguel manifesta a sua profunda indignação pela 
situação discriminatória em que se encontram os alunos deste Colégio. Exigimos que os nossos filhos 
sejam considerados cidadãos de plenos direitos. Assumimos os nossos deveres. Merecemos a 
garantia do Governo, em particular do Ministério de Educação, de que os nossos filhos não são alvo 
de discriminação. 

O início de cada época letiva deve ser de estabilidade para a Comunidade Escolar. Neste ponto estaremos todos 
de acordo. Ora, no início do presente ano letivo, e depois do alargamento dos manuais gratuitos a todos os 
alunos que frequentam a escolaridade obrigatória, criamos a expectativa, legítima, de considerarmos que os 
nossos filhos teriam acesso a estes manuais. Ora não aconteceu assim. 

As aulas começaram no dia 10 de setembro, os vouchers para os manuais escolares só foram disponibilizados 
depois do dia 23 de setembro e há alunos que, apesar de estarem na Escolaridade Obrigatória, não terão direito 
aos ditos manuais. 

Disse o Sr. Ministro da Educação, face ao alargamento dos Manuais Escolares Gratuitos: "Garantimos assim que 
todos começam o ano letivo nas mesmas condições do colega do lado e não à medida do que o equilíbrio 
financeiro mensal das despesas familiares permite”. Disse, mas não cumpriu.  

Ficaram de fora e sem acesso aos manuais escolares gratuitos os alunos do ensino profissional e os alunos do 
ensino secundário com Plano Próprio. Uma exclusão de uma gravidade inadmissível quando verificamos que 
ocorre apenas nas Escolas e Turmas em contrato de Associação, mas que fazem parte da rede pública. 

Esta medida, que reiteramos ser absolutamente injusta, irá colocar um elevado número de agregados familiares 
em situaçãoo de aflição e constrangimento orçamental. Não é desta forma que a Constituição salvaguarda a 
igualdade dos Portugueses. 

Esta medida deixa evidente a discriminação com que os Pais e Alunos deste estabelecimento de ensino estão a 
ser tratados pelo ministério da educação, violando categoricamente o princípio da equidade defendida pelo 
presente executivo. Se até na saúde há liberdade de escolha e acesso, porque continua esta política de 
discriminação cega na área da educação? 

Acreditamos que esta lamentável falha pode ainda ser solucionada. Acreditamos que é possível ter uma 
sociedade educativa justa e equilibrada onde o que é para todos, é realmente para todos.  

Apelamos ao bom senso e sentido de justiça de todos os que são decisores e dos quais depende a estabilidade 
de toda a Comunidade Educativa. 

Apresentamos este protesto na expectativa de denunciar esta situação e na esperança de incluir os nossos filhos, 
cidadãos de pleno direito, neste Estado de direitos, liberdade e garantias iguais.   

Por isto, apelamos ainda ao Ministério de Educação medidas urgentes com vista à resolução destas situações de 
desigualdade e que contrariam o que todos queremos para a nossa sociedade: justiça e igualdade de 
oportunidades. 

Pela Associação de Pais do C. S. Miguel 

 


