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Encontro Nacional de Professores de Educação Visual e Tecnológica 
Aveiro, Centro de Congressos, 15 de Janeiro de 2011 

 
 

Em defesa da Educação Artística e da Educação Tecnológica na Educação Básica 
Em defesa de uma educação integral para todos. 

Por uma escola pública de qualidade 
 
 

Os professores de EVT vão “fazer o que ainda não foi feito” 
Mobilizemos os professores de EVT. Todos seremos poucos, mas suficientes 

 
 

O projecto de Decreto-lei que estabelece a reorganização curricular do ensino básico atinge com grande e grave impacto o lugar e papel desta área 
educativa e estabilidade socioprofissional dos professores, podendo perspectivar o desemprego para milhares de professores. 
Os mais de 800 professores de EVT, oriundos de todo o país, presentes neste encontro assumem o compromisso de honra de lutar intransigentemente na 
defesa da educação artística e da educação tecnológica e da estabilidade socioprofissional dos seus docentes aprovam a seguinte moção estratégica e o 
seguinte programa de acção. 
 

EIXOS ESTRUTURANTES: 
 
Eixo 1 – Acções a realizar pelos professores, Agrupamentos e Escolas (entre Janeiro e Março de 2011) 
Eixo 2 – Acções dinamizadas a nível nacional – Direcção da APEVT e/ou grupos de Escolas/Agrupamentos (entre Fevereiro e Abril de 2011) 
Eixo 3 – Acções e formas de luta mais fortes a nível nacional (entre Maio e Junho de 2011) 
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Programa de Luta dos Professores de EVT  

 
 

 
ACÇÃO 

 

 
OBJECTIVO 

 
DATA 

 
Moções no grupo de EVT, nos Departamentos de Expressões, 
Conselhos Pedagógicos e Conselhos Gerais a enviar ao 
Ministério da Educação, Grupos Parlamentares, 
Confederações das Associações de Pais (e outros) via email 

 
Apelar à solidariedade da Direcção e professores 
do Agrupamento/Escola (ver minutas enviadas por 

email pela APEVT aos docentes registados na base de dados 
a partir de www.apevt.pt) 
 

Parecer e posição pública destes órgãos 
 

 
Entre Janeiro e Março 

 
Cartazes colocados em locais estratégicos na escola 
assinalando ou simulando a ausência de um trabalho. 
Outras intervenções junto da comunidade escolar 
 

 
Divulgar a luta: Colocar nos trabalhos dos alunos 
a frase “Isto vai deixar de ser feito quando for 
apenas um professor a leccionar EVT” ou  “Aqui 
poderia estar um trabalho feito em EVT” (ver 

cartoons no mural do Facebook da APEVT e site da APEVT) 

 

 
A partir de Janeiro e por 
tempo indeterminado 

 
Cartazes colocados na escola e envio via correio digital de 
cartoons e outros materiais de EVT apelando à UNIÃO 
 

 
Envolver os colegas de todos os grupos 
disciplinares (ver cartoons no mural do Facebokk da 

APEVT e site da APEVT. Utilizar os que também forem 
enviados por email) 

 

 
A partir de Janeiro e por 
tempo indeterminado 

http://www.apevt.pt/
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Ida à Assembleia da República 
 

 
Acompanhamento do debate parlamentar em 
que deverá estar presente a Ministra da Educação 
para explicar as medidas propostas de 
reorganização curricular, por requerimento do BE 
 

 
Prevista para o dia 8 de 
Fevereiro 

 
Correio electrónico: envio massivo por todos os professores 
para o Ministério da Educação (Gabinete da Ministra da 
Educação e dos Secretários de Estado) 
3 Dias – 3 Temas 
a) Tema – A Educação Visual e Tecnológica e o trabalho dos alunos.  
b) Tema – A disciplina de EVT na dinamização social e educativa das escolas 
(acções de dinamização educativa da escola lideradas pelos professores de 
EVT)  
c) Tema – A disciplina de EVT na promoção do sucesso educativo e da 
inclusão escolar 
 

 
Saturar os correios institucionais do ME e alertar 
para a importância da disciplina de EVT no Ensino 
Básico e a necessidade da sua leccionação por 
dois professores 
 
(data e hora secreta a combinar pela APEVT a partir do 
aviso que será enviado via email) 

 
Entre Fevereiro e Abril 
(em 3 vezes em data a 
definir pela APEVT) 
 
 
 
 

 

Desenvolver iniciativas locais, nas Escolas, de informação aos 
Pais e Encarregados de Educação 
 
Envio da moção e da posição de cada Escola ou Agrupamento 
 
Cartas e cartoons enviados aos pais e encarregados de 
educação 
 

 

Apelar à solidariedade das Associações de Pais e 
Encarregados de Educação do Agrupamento ou 
Escola e envio para Gabinete da Ministra da 
Educação e Secretários de Estado bem como 
Confederações de Associações de Pais (ver minutas 

enviadas por email pela APEVT aos docentes registados na 
base de dados a partir de www.apevt.pt) 

 
Sensibilizar os Pais e Encarregados de Educação e 
opinião pública em geral 
 

 
Entre Janeiro e Março 

http://www.apevt.pt/
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Entrega da Petição Pública na Assembleia da República 

 
 

 
Obrigatoriedade de discussão do assunto 
(problema) na Assembleia da República 
 
A entrega será feita pelos representantes da 
APEVT e mais alguns subscritores 
 

 
Em Fevereiro 

 
Inquéritos aos alunos e professores sobre a importância da 
disciplina de EVT e dados estatísticos do sucesso dos alunos na 
mesma 
 

 
Análise (a partir de dados estatísticos) da 
perspectiva dos alunos sobre a disciplina e do 
sucesso da mesma no currículo do 2º Ciclo do 
Ensino Básico  
 
Os formulários serão disponibilizados online a 
partir da página da APEVT e Facebook e os 
docentes avisados por email. 
Note-se que os inquéritos a aplicar aos alunos 
carecem de autorização de aplicação dos mesmos 
por parte do(a) director(a) do Agrupamento 
 

 
Entre Fevereiro e Abril 

 
Realização de um Filme de Animação 
- O que será da Escola com EVT só com 1 professor? 
 

 
Sensibilizar para o problema a partir da imagem 
animada. Divulgação do filme através da Internet, 
redes sociais e outros meios… 
 
Possível colaboração de estúdios de animação, 
animadores, realizadores e CINANIMA 
 

 
Entre Fevereiro e Maio 
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Realização de Reuniões e Plenários Locais de professores de 
EVT, mobilizando grupos de Escolas de determinados 
Concelhos. Articulação entre Escolas e Municípios para 
realização de Actividades de intervenção social e comunitária 
para realização de exposições e Workshops ao ar livre para a 
população 
 
Entrega de folhetos informativos sobre a perspectiva da 
leccionação da EVT por apenas um Professor e as 
consequências que isso trará para toda a comunidade educativa 
e sociedade em geral 
 

 
Abertura da Escola à comunidade. A importância 
da EVT na Educação Básica e do porquê da 
existência de dois professores a leccionar a 
disciplina. Sensibilizar para o que deixará de ser 
feito em EVT se a disciplina passar a ser 
leccionada apenas por um professor 
 
Divulgar estas actividades e intervenções junto 
da comunicação social nacional e local (televisão, 
jornais, rádios,…) 

 
Entre Fevereiro e Abril 

 
Realização de Máscaras de Carnaval com os alunos para 
possível oferta aos deputados da Assembleia da República 
 

 
Dar a conhecer um dos tipos de trabalho 
realizados em EVT, apenas possível com 2 
professores 
 

 
Entre Fevereiro e Março 

 
Postais com trabalhos realizados pelos alunos, com pequeno 
texto sobre as finalidades educativas e sociais da EVT, OU sem 
qualquer texto  
 

 
Envio dos postais para a Ministra da Educação 
em data exacta a definir para APEVT (via email) 
 

 
Data a definir pela 
APEVT 
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Dia de LUTO e/ou de LUTA nas Escolas 
Vestir de negro ou combinar entre os docentes a escolha de 
outra cor, usar o autocolante da APEVT e outras formas de 
acção e intervenção junto da comunidade educativa 
 

 
Reivindicar a nossa posição e fazer notar a nossa 
presença a toda a comunidade escolar, alertando 
e solicitando a participação de todos os docentes 
(a data será marcada pela APEVT e publicitada no mural do 
Facebook e enviada via email) 

 

 
Data a definir pela 
APEVT 
 

 
Participação no mural do Facebook da APEVT e dinamização 
das redes sociais e espaços Web 2.0 
 
 

 
Dar visibilidade das boas práticas e ao papel 
sócio educativo insubstituível desta área 
educativa no currículo: 
- Divulgação de vídeos e imagens de práticas 
educativas em EVT; 
- Divulgação de blogues sobre a EVT; 
- Publicação de cartoons; 
- Outros… 
 

 
A partir de Janeiro e por 
tempo indeterminado 

 
Dinamização e Realização de um Livro em Suporte Electrónico 
(de âmbito nacional) das Boas Práticas em EVT 
 
Dinamização e Realização de um Livro Electrónico com os 
Cartoons realizados pelos professores e publicados no mural do 
Facebook 
 

 
Envio dos materiais por email à APEVT (indicação 
de email para envio dado via email) e a partir do 
mural do Facebook 
 
Publicação em formato digital de todos os 
cartoons divulgados e publicados no mural da 
APEVT no Facebook 
 

 
A iniciar em Janeiro e a 
publicar em Abril 
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Participação e colaboração de Artistas Plásticos, Arquitectos, 
Museus, outros agentes culturais e educativos… 
 

 
Auscultar e divulgar a posição que estas 
personalidades ou instituições culturais e 
educativas têm sobre a problemática 
 
Coordenação da APEVT e possibilidade de 
participação dos docentes a nível local 
 

 
A partir de Janeiro 

 
Fazer uma Manta de Retalhos (patchwork) de forma a entrar 
no Guinness Book of Records dando visibilidade à nossa 
reivindicação.  
Juntar todas (no Terreiro do Paço), as partes a unir no local de 
maneira a constituir o trabalho final 
 
Poderá ser equacionada outra intervenção que não a Manta de 
Retalhos. 

 

Visibilidade pública do protesto e alertar e 
sensibilizar a opinião pública perante o problema, 
engrandecendo o feito com uma possível entrada 
no livro de recordes do Guinness 
 
Actualmente, o recorde é detido pela Sociedade 
Porto Capital Europeia da Cultura, em 2001 com 
uma manta de 25.100 m2 
 
Para se bater o actual recorde, será necessário 
uma manta de 160 x 160 metros registando-se 
assim 25.600 m2 

 
A coordenação desta actividade/iniciativa ou outra similar 
será feita pela APEVT e os colegas de EVT informados por 
email e pelo Facebook 

 

 
A iniciar o trabalho em 
Fevereiro e 
apresentação em Maio  
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Reuniões ao abrigo da lei sindical 
 

 
Debater e divulgar as acções de luta: reuniões em 
tempo lectivo, convocadas pelos sindicatos de 
professores para debater esta questão (e outras) 
 

 
A definir 
posteriormente e a 
coordenar com os 
sindicatos 

 
Acompanhamento e participação do processo dinamizando nas 
redes sociais – Facebook, Twiter, Blogs do mundo da educação 
e outros… 
 

 
Divulgação e participação pública em espaços 
sociais da Internet e sensibilização dos 
utilizadores da Internet. 
 
Para além da participação e divulgação, a partir 
de 17 de Janeiro, alterar as imagens de perfil 
nestas redes sociais e substituí-las por uma 
adoptada pela APEVT como imagem gráfica nesta 
luta (divulgada via email e publicada no mural e 
álbum de fotos do Facebook) 
 

  
A partir de Janeiro e por 
tempo indeterminado 
 

 

Sensibilização e Intervenção através de outras formas de LUTA 
(A coordenar com os sindicatos de professores) 

 
Reuniões sindicais (em todas as escolas) em tempo 
lectivo, convocadas pelos sindicatos de professores 
para debater esta questão 
– Colocação de faixas de luta nas escolas 
– Vigília de x horas junto ao ME (Lisboa) 
– Outras…  
 

 
A definir 
oportunamente, nunca 
antes de Março/Abril 
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Coordenação das acções de luta com os Sindicatos de 
Professores 
 
  

 
- Informação e pedido de apoio solidário às 
Associações Científicas de Professores 
- Informação às Confederações das Associações 
de Pais 
- Sensibilização e informação dos órgãos políticos 
e sociais da educação: 
Comissão da Educação da Assembleia da 
República 
Grupos Parlamentares – Assembleia da República 
Conselho Nacional da Educação 
Conselho das Escolas 
Instituições de formação inicial de professores 
(ESEs, Institutos, Universidades,…) 
 

 
A partir de Janeiro  

 

 

 

 

Site da APEVT: http://www.apevt.pt/  

Facebook da APEVT: http://www.facebook.com/pages/Apevt-Associacao-Nacional-de-Professores-de-EVT/155594171153655  

Twitter da APEVT: http://twitter.com/apevt  

http://www.apevt.pt/
http://www.facebook.com/pages/Apevt-Associacao-Nacional-de-Professores-de-EVT/155594171153655
http://twitter.com/apevt

