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Inquérito do Mês 

perguntas  

1. - Que balanço faz da actuação do Ministério da Educação? 
2. - Considera que os sindicatos defendem apenas os interesses da classe ou também os da Educação em 

geral? 
3. - O que faria se pudesse mudar algo na Educação? 
4. - Os alunos saem bem ou mal preparados hoje em dia? 

respostas  

Susana, 26 anos, operadora turística  

R1 - Não estou muito bem dentro do assunto, mas discordo do pagamento de propinas. 
R2 - Quanto a isso não faço ideia. 
R3 - Abolia o pagamento de propinas e melhorava a qualidade dos professores e do ensino. As médias de ingresso 
para os alunos da via de ensino deviam ser mais exigentes. 
R4 - Saem pior preparados. Falo por experiência própria e do curso de gestão de empresas que tirei. 

Paulo Ferraz, 22 anos, empregado de escritório  

R1 - O Ministério da Educação não está a proceder bem no caso das propinas. Pelo contrário, devia dar mais 
benefícios aos estudantes. 
R2 - Daquilo que me vou apercebendo, acho que a actuação dos sindicatos é equilibrada. Defendem . 
R3 - Abolia o pagamento de propinas e melhorava as condições das escolas. 
R4 - Relativamente há uns anos atrás, penso que saem melhor preparados. 

Fernado Sá, 54 anos, empregado de escritório  

R1 - Não estou suficientemente informado para responder. 
R2 - Em princípio deviam defender a classe. 
R3 - Não faço ideia. 
R4 - Saem mal preparados. 

Jorge Correia, 30 anos, vendedor  

R1 - Já não estudo há muitos anos, mas pelo que vou lendo e vendo na televisão os problemas continuam iguais. 
Cheguei a dar aulas no ensino secundário por um período de tempo muito curto e penso que o grande problema 
será a falta de consenso no interior da classe. Que se reflete a outros níveis. 
R2 - Acho que os sindicatos defendem mais os interesses de quem já está bem instalado. No meu caso, por 
exemplo, tinha uma carga horária superior a muitos outros professores, ganhava três vezes menos e o meu 
trabalho era igual. 
R3 - Talvez mudasse as formas de pedagogia, porque é preciso ir mais de encontro às aspirações dos jovens. Era 
uma atitude que devia começar logo na escola primária. 
R4 - Não faço ideia. 

Filomena Rocha, 32 anos, escriturária  

R1 - Não estou muito dentro do assunto para responder à pergunta. 
R2 - Acho que deveriam defender os interesses da classe, mas se o fazem ou não, isso já não sei. 
R3 - Melhorar a formação dos professores e dar melhores condições às escolas. Acho que devia começar por aí. 
R4 - Na minha opinião saem mal preparados. 

Carla Pinto, 25 anos, empregada de loja  



 

R1 - Em vez de melhorar, está cada vez pior. Especialmente no que diz respeito às médias de ingresso no ensino 
superior, que estão cada vez mais altas. 
R2 - Acho que defendem ambas, porque estou convencida que os professores querem sempre o bem dos alunos. 
R3 - Talvez mudasse o ministro (risos). Essencialmente acho que se gasta muito dinheiro com áreas que não 
merecem. Primeiro a Educação e a Saúde. 
R4 - Há sempre bons e maus alunos, mas penso que actualmente as pessoas têm um melhor nível de formação. O 
pior é que a teoria nem sempre corresponde à prática, e isso constata-se no mercado de trabalho. 


