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Tw ingly procura de blogue

Nelson Garrido (arquivo)

A DREN confirmou, através de um seu porta-voz, que
está ao corrente dos factos

 

 

Professora de Espinho suspensa por alegada ...

Fenprof defende averiguação sem precipitações

Alunos consideram professora suspensa de de ...

 

      

16 blogues ligam para este artigo

Mostrar os 5 principais posts. Mostrar tudo

Espinho

Pais aplaudem suspensão
de docente que falava de
sexo em "termos
inapropriados" 
19.05.2009 - 07h30 Lusa, Romana Borja-Santos

A Associação de Pais da Escola Básica 2,3 Sá Couto, de
Espinho, saudou ontem o Conselho Executivo do
estabelecimento de ensino por suspender uma professor
acusada de falar de sexo nas aulas "em termos
inapropriados". A situação foi hoje confirmada ao
PÚBLICO pelo Ministério da Educação, que não quis,
contudo, tecer qualquer comentário a propósito do
incidente.

A tutela alega que o caso está nas mãos da Direcção
Regional de Educação do Norte (DREN) e que “o processo
disciplinar seguirá dentro do parâmetros normais” apesar
da aproximação do fim do ano lectivo. O presidente da
Associação de Pais, José Carvalhinho, elogiou igualmente
a DREN por ratificar as decisões, particularmente a
suspensão imediata da professora, "evitando de imediato
que prossiga os seus comportamentos". "Foi a medida
adequada", considerou.

A professora manteve conversas com alunas sobre
questões sexuais, fazendo-o "em termos inapropriados
para um docente" e que "devem ser repudiados", referiu
o dirigente da Associação. Uma dessas aulas foi gravada
em áudio por uma aluna.

A presidente do Conselho Executivo da escola, Noémia
Brogueira, disse ontem que avançou para a suspensão e
para o processo disciplinar na sequência das queixas que
recebeu "recentemente" de duas encarregadas de
educação de alunas da turma. Noémia Brogueira explicou
que já foi designado um inspector para o processo
disciplinar e disse esperar que o caso seja "rapidamente"
esclarecido.

A DREN confirmou, através de um seu porta-voz, que está
ao corrente dos factos, confirmou a suspensão da
professora mas não adiantou esclarecimentos adicionais
em tempo útil. Depois de se inteirar do que se tinha
passado, o presidente da Associação de Pais sublinhou
que continua a manter "toda a confiança" no restante
corpo docente da escola. "Uma árvore não faz a floresta",
frisou.

Excertos da polémica conversa

Na conversa reproduzida pela SIC ouve-se a professora a
dizer: “Já agora podem contar quando é que perderam a
virgindade, também, que é para os vossos pais depois
ficarem a saber de tudo”. Mais tarde a professora
pergunta a uma aluna: “Sabes quando é que a minha mãe
rebentou o hímen? Quando eu nasci”.

A docente de história entra, ainda, em conversa directa
com uma das alunas, dizendo que a tem uma mãe “mal
educada e sem nível nenhum”. Depois de perguntar à
aluna quantos anos de estudos tem a mãe e de esta
responder que tem o 12º ano, a professora acrescenta:
“A sua mãe para ter tantos estudos como eu tinha de
estudar mais dez anos. Por isso, quando se dirigirem a
mim senhoras como aquela, como a mãe daquela menina,
tratam-se por senhora doutora”. “Porque a mãe dela
andou 12 anos na escola e eu andei 12 anos na escola, quatro na faculdade, dois no estágio, dois na pós-graduação e
um numa especialização”, ouve-se ainda.

A conversa volta ao tema da sexualidade desta vez para a professora contar que “não fazia figuras de linguados e
coisas do género” como alguns dos seus alunos e que o primeiro que deu assim estava no 12º ano. “Os rapazes
sonham com experiências sexuais desde cedo. Mesmo que seja, já vos expliquei, quando vocês se levantam com as
cuecas ou as calças molhadas, já aconteceu a toda a gente e não estou a dizer nada de errado. Se os vossos pais
ainda não vos disseram é porque não vos sabem educar”, acrescenta.

Por fim, a conversa toma o tom de ameaça quando a professora recorda os alunos de que é ela que corrige e faz os
testes e interpela directamente uma menina: “Tu nem sabes no que te meteste. É comigo que vais ter de te ver (...)
Olha o teu último namorado... são todos ‘amiguíssimos’ do meu filho. Tu agora tens a ficha feita”.

Notícia actualizada às 10h44
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Centros de saúde vão
intervir na distribuição
de contraceptivos
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"Ninguém tem relações só
por ter preservativo"

 

"Concorrer a uma eleição não é a
mesma coisa que responder a anúncios
de jornal para se tentar obter o melhor
lugar. Não é democraticamente
aceitável que alguém se candidate a
diversas eleições ao mesmo tempo."

Rui Rio, "Diário de Notícias", 20-05-2009
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Opway ganhou empreitada de 5 meses

TROQUE-SE POSIÇÕES - Então Mortimer? A professora com uma conversa daquelas caiu na armadilha da aluna de
12 anos? Então troquem-se as posições a aluna dá a aula (ensina) e a professora vira aluna (para ver se aprende o
que são armadilhas)

NÃO CATARINA! A conversa se é adulta então não é para crianças. E nem foi falada de forma adulta, poque um
adulto, neste caso a professora, não pode falar como falou em termos agressivos, ameaçadores e de chantagem
para crianças, seus alunos. A professora revelou sim uma pesonalidade bastante perturbada, mesmo doentia. Só
concordo consigo num assunto: abençoada professora para que volte ao caminho certo e se torne alguém
socialmente útil.

Na opinião de alguns criticos, somos um país muito fino, que considera que "perder a virgindade", "himen" e
"linguado" fazem parte do palavreado de sarjeta. Não consigo ser assim tão cínico, embora lamente que a
professora se tenha obviamente excedido. A docente vai assumir as consequências do que fez e ser penalizada em
conformidade. E os alunos que mandam os professores para toda a parte, usando esses sim, sra. d. Ana Cristina,
palavreado de sarjeta, que cospem e que agridem, assumem as consequências dos seus actos? São punidos?
Aconselho-a a rever algumas gravações antigas, disponibilizadas pelo "Público". São só anjinhos...

A professora usa uma figura de estilo, embora num claro exagero de linguagem, para exemplificar que não se deve
contar tudo o que se passa na sala de aula "contem-lhe como perderam a virgindade também". A aluna responde de
forma provocatória. A professora cai na armadilha e insinua aspectos pessoais da vida da aluna que conhece,
devido à amizade do ex-namorado desta com o filho. Posteriormente ameaça veladamente a aluna com notas
negativas. Parece existir aqui um comportamento condenável por parte da docente, que não gostou que fossem
divulgados aos pais alguns aspectos das suas aulas. -Quais os aspectos divulgados? -Qual a reacção dos
encarregados de educação, que motivaram este desnorte da professora? Apurar o que falta e punir em
conformidade com a Lei Geral da República. A partir deste precedente (peanuts, my friends), validar as gravações
efectuadas no âmbito do Processo Apito Dourado e Freeport.

Esta senhora Ana Cristina de Lisboa quer voltar ao tempo do antigamento,regressa Salazar ,estas perdoado.Deviam
por camaras nas casas de banho,onde fica a privacidade de cada um?'deve ser adepta do Big Brother continuo.A
aluna tambem deve ser punida.A maior parte das vezes nestes casos vem ao de cima a educaçao que os Pais lhe
dao ou nao dao em casa.A culpa disto tudo e da facilidade com que os Pais lidam com os filhos,dao-lhe bens
materiais para os compensarem da falta de atençao que tem para com estes,a responsabilidade deixou de estar
presente e querem que os professores assumam responsabilidades que nao sao deles.

Título

Texto

Nome Email

Localidade, País

20-05-2009 PUBLICO.PT - Pais aplaudem suspe…

ultimahora.publico.clix.pt/noticia.as… 2/3



IMOBILIÁRIO

20 Maio 2009 - 18h36CANAIS LOJA COLECÇÕES FORMATOS COMUNIDADE NÓS PUBLICIDADE CLASSIFICADOS

ED. IMPRESSA ÚLTIMA HORA ECONOMIA DESPORTO IPSILON LAZER CINECARTAZ VÍDEO GALERIAS ECOSFERA PESO OUTROS

MUNDO POLÍTICA ECONOMIA DESPORTO SOCIEDADE EDUCAÇÃO CIÊNCIAS CULTURA LOCAL MEDIA

MSC con st rói T erm in a l  de Con t en t ores do
En t ron ca m en t o

2ª feira em Lisboa
T T T  e n ov o a eroport o em  deba t e

 

Veja o magazine semanal
do suplemento
Imobiliário em vídeo

 

 

 
@ 2009 PÚBLICO Comunicação Social SA - Director: José Manuel Fernandes - Editor do Publico.pt: António Granado -

Última Hora: Sérgio B. Gomes - Vídeo: Alexandre Martins
Coordenador-geral: Pedro Ferreira - Webmaster: Paulo Almeida - Publicidade - Webdesign - Provedor dos Leitores -

Editor de Opinião: José Vítor Malheiros

Pesquisar

20-05-2009 PUBLICO.PT - Pais aplaudem suspe…

ultimahora.publico.clix.pt/noticia.as… 3/3


