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Na sequência de algumas notícias veiculadas no dia 7 de Dezembro de 2010 na comunicação
social e, em especial, através da Internet e redes sociais, e que dão conta de uma proposta de
revisão curricular que está a ser elaborada e que abrange os professores de EVT, alterando-se
o modelo de leccionação da disciplina de par pedagógico para apenas um docente, a APEVT
comunica desde já o seu TOTAL desacordo com tal medida que eventualmente se venha a
concretizar na sequência do que é proposto. É lamentável que a APEVT não tenha sido ouvida,
auscultada sequer perante tal proposta que, desde já, consideramos completamente
desadequada, despropositada e sem qualquer fundamento didáctico-pedagógico prejudicando
em primeira instância todos os alunos que são os principais visados com esta possível medida.
Em segundo lugar, os docentes de EVT ficariam numa possível situação que convém alguém
poder esclarecer cabalmente. Primeiro, a medida de abolição da área curricular não disciplinar
de Área de Projecto (sabendo-se que na maioria das Escolas um docente é professor de EVT) e
agora a passagem da docência da disciplina de EVT a um só professor que, seguramente, vai
criar uma instabilidade tremenda junto dos docentes desta área científica. Feita uma
estimativa, é possível que se possa atingir uma situação dramática de 30 a 40% de professores
de EVT sem horário nas suas Escolas.
A confirmar-se, trata-se de uma medida com a qual estamos em completo desacordo e
reiteramos veementemente que os principais visados e prejudicados com esta medida serão,
seguramente, para além dos professores de EVT os alunos que, isso sim, irão ser os que
futuramente irão concluir a sua escolaridade básica sem uma abordagem plena daquilo que é
o princípio metodológico do trabalho de projecto (fundamento da EVT) e do que cada vez mais
a sociedade lhes exige: competência, rigor, segurança.
Informamos todos os nossos associados, em particular, e docentes de EVT em geral, que
durante o dia 8 de Dezembro publicaremos nesta mesma página um novo comunicado sobre
este assunto e o documento integral na qual se apresenta a proposta a que nos referimos que,
ironicamente, não nos chegou por uma via que consideramos que fosse a normal.
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