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Os estudantes do Ensino Profissional enfrentam nas suas escolas vários 
problemas devido à desresponsabilização por parte dos governos da política de 
direita PSD/PS com ou sem a muleta do CDS/PP do nosso direito à educação:

• O pagamento de propinas, de materiais escolares, recuperações de módulos, 
fardas, passe escolar e da alimentação;

• A falta de condições materiais e humanas;

• Uma carga horária excessiva que condiciona os estudantes, na sua vida 
pessoal e na disponibilidade para a sua intervenção democrática. O objectivo 
destes horários é preparar os estudantes para o futuro, onde os estágios e os 
empregos, com horários brutais, servem para aumentar a exploração de mão-
de-obra formada;

• Estágios, que hoje em dia, fruto da visão que os partidos da direita têm 
da educação, significam um aproveitamento por parte das empresas, uma 
vez que fazem com que os estudantes não sejam mais do que mão-de-obra 
barata e gratuita, não recebendo maior parte das vezes qualquer tipo de 
apoio (deslocação, alimentação, material) desprezando o essencial que é a 
aprendizagem em contexto de trabalho;

• A formação que é dada no Ensino Profissional é apenas virada para o mundo 
do trabalho e para a criação de mão-de-obra disponível e de baixos salários, 
mais sujeita à exploração, não dando a formação adequada, pondo disciplinas 
como Português, Inglês, Matemática e outras de parte ou com conteúdos 
reduzidos. É reduzida, então, ao máximo a componente intelectual. Este tipo de 
ensino não prepara adequadamente a entrada dos estudantes do profissional no 
Ensino Superior nem muito menos para a vida no geral;

• As barreiras que são colocadas aos estudantes do Ensino Profissional que 
queiram aceder ao Ensino Superior: nota mínima de acesso mais alta e exames 
com disciplinas que não fazem parte do currículo escolar dos estudantes;

• Os ataques à participação democrática através de tentativas de proibição 
de criação de Associações de Estudantes. Há bastantes escolas onde neste 
momento, contrariamente ao que vem na lei, não existem associações de 
estudantes, ou a criação destas é dificultada quando os estudantes se tentam 
organizar para a sua criação. Esta é uma barreira à representatividade estudantil 
e à democracia nas Escolas Profissionais.

A existência de Associações de Estudantes é a melhor forma de organização dos 
estudantes para que seja assegurada a sua representatividade e a defesa dos 
seus direitos. Os estudantes do Profissional têm todo o direito de se organizarem 
em associação e através dela fazerem valer os seus direitos. Uma associação de
estudantes garante a democracia dentro das escolas!

Está na hora de gritarmos bem alto “BASTA” porque nós temos direito a um 
ensino profissional gratuito, digno e de qualidade. Está na hora dos estudantes 
se organizarem dentro das suas escolas e lutarem contra estes problemas!

Organiza-te e luta!



A Juventude Comunista Portuguesa está na luta em defesa dos direitos 
dos estudantes e da democracia dentro das escolas. É pela luta que 
derrubaremos todas as barreiras que as políticas de direita nos impõem!

Exigimos um Ensino Profissional
digno e de qualidade!

ADERE À JCP! 
JUNTA A TUA A NOSSA VOZ!
NOME

ESCOLA

TELEFONE

Preenche e envia para Juventude Comunista Portuguesa, R. Rodrigues Sampaio, n.º18, 4.º andar, 1150-280 Lisboa
Mais informações em www.jcp-pt.org

E-MAIL

JUNTA-TE À JCP!
TOMA PARTIDO!
DEFENDE OS TEUS DIREITOS! 


