Caros Pais e Encarregados de Educação da ESLFB,
No seguimento dos desenvolvimentos nos órgãos de comunicação social e face às
notícias vindas a público sobre a (in)segurança na Escola, a Associação de Pais e
Encarregados de Educação informa que:
a) a situação gravada em vídeo e que tem estado na base das notícias/programas da
TVI ocorreu efetivamente dentro do espaço da escola, na sexta feira dia 20/outubro;
só no dia 6 de novembro (2ª feira) veio a público, na sequência das sanções aplicadas
aos alunos envolvidos;
b) grande parte da informação veiculada não corresponde à verdade, sendo que não
houve nenhum desmentido formal por parte da Escola pela simples razão do
Ministério da Educação, através do seu Gabinete de Segurança, aconselhar a que não
seja alimentado este tipo de polémica;
c) as imagens transmitidas foram gravadas em poucos segundos e depois repetidas até
à exaustão, alterando substancialmente o caráter da cena, e focando apenas na parte
em que não é visível nenhum adulto por perto; de facto houve funcionários a intervir
de imediato;
d) não se tratou de nenhuma rixa entre «gangues rivais», mas tão só o resultado
de uma provocação feita por um aluno a outro, através do uso de um laser, que
degenerou em conflito.
e) também o Ministério Público confirmou, entretanto, a inexatidão da pretensa
informação, junto da unidade hospitalar que acolheu e tratou um dos
alunos envolvidos;
f) não é de todo verdade que este tipo de ocorrência seja comum e que a polícia seja
chamada frequentemente a intervir na Escola; a presença, com alguma regularidade,
de agentes da Escola Segura no n/recinto escolar faz parte do próprio programa de
proteção e de intervenção da PSP e é feito em estreita articulação com a Direção; a
APEE tem requerido junto da Policia apoio reforçado à porta da escola, nas horas de
maior movimento de entradas e saídas no sentido de agilizar o processo, até porque
há muita aglomeração de automóveis mal parados a criar dificuldades;
g) em momento algum a integridade física da generalidade dos alunos foi ameaçada
quando o que esteve na base da luta foi uma provocação direta que, depois, como
todos sabemos, acaba por atrair imensos «curiosos».
Neste tipo de situações é importante que as famílias ponderem com clareza e bom
senso as informações que fazem chegar à comunicação social, não prestando
declarações que possam não ser verdadeiras e medindo as possíveis consequências da
manipulação que possa ser feita.
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A nossa Escola tem que dar o melhor aos nossos filhos. Infelizmente nem sempre corre
tudo bem, os problemas existem e têm que ser resolvidos da melhor forma. Com a
colaboração de todos, e com um maior suporte da parte das famílias, conseguiremos
proporcionar uma Escola onde todos se sintam felizes e se preparem para o futuro,
adquirindo conhecimento e valores que alicercem as suas vidas.
Aproveitamos ainda a oportunidade para enviar o link para um outro tipo de notícia,
porque, felizmente, esta Escola não surge na comunicação social apenas por maus
motivos...
http://sicnoticias.sapo.pt/pais/2017-11-07-Estudantes-portugueses-batizam-asteroide
Estamos ao dispor para qualquer esclarecimento, partilha ou sugestão.
O email da Associação de Pais e Encarregados de Educação é:
apee-luis-de-freitas-branco@gmail.com, e existe também uma caixa de correio na
porta da sala da associação.
Obrigada pela vossa atenção.
Cumprimentos,
Associação de Pais e Encarregados de Educação da ESLFB
(APEE)
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