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COMO SÃO ENSINADOS OS NOSSOS FILHOS?
Educar é criar condições para que as pessoas possam ser CULTAS, LIVRES, FELIZES e SOLIDÁRIAS. Para
que possam ganhar a vida com uma profissão digna e um salário justo.
O ensino é um serviço para todos. E a melhor ajuda para cada homem descobrir por si a verdade.
A educação e o ensino tocam na sagrada intimidade e liberdade dos homens: a da inteligência e do espirito .
E um crime utilizar o ensino PARA MANIPULAR CRIANÇAS, para as intoxicar com ideolog ias contrárias à
livre escolha dos pais.
No nosso Pais, a esquerda marxista tomou de assalto escolas e repartições do Ministério da Educação .
Ocuparam-se colégios particulares, mesmo da Igreja. Utilizaram-se para fins partidários fundos e serviços ,
como o Fundo de Auxilio às Organizações Juvenis e o Serviço Civico. Sanearam-se, por razões politicas,
professores e alunos. Organizaram-se cursos para professores primários onde se defendem as teorias
marxistas. Nos liceus infiltraram-se nos programas textos literários de Samora Machel e Fidel de Castro.
Instaura-se nas Universidades uma nova INQUISiÇÃO IDEOLÓGICA MARXISTA. Lança-se o fogo aos serviços
de colocação, e os professores são colocados de acordo com conveniênc ias políticas. Entrega-se a
preparação de reformas e de programas a estrangeiros, ao serviço de partidos revolucionários de esquerda.
Pagam-se mais impostos, dotam-se mais verbas e pessoas, mas as escolas e universidades estão fechadas,
abrem tarde e a más horas, ou funcionam como todos sabemos.
O PPD RECUSA ESTA SITUAÇÃO. Recusa o monopólio do ensino pelO Estado, como recusa outros
monopólios. Assim votou na Assembleia Constituinte, contrariamente ao PS e o PCP.
O PPD FOI O PARTIDO QUE MAIS LUTOU PELA LIBERDADE DO ENSINO PARTICULAR .
OS PAIS, OS JOVENS E OS PROFESSORES TÊM UMA PALAVRA A DIZER!
QUEREMOS SABER COMO ESTÃO A SER ENSINADOS OS NOSSOS FILHOS!
QUEREMOS RESPEITAR .A CULTURA PORTUGUESA QUE NUNCA NOS ENVERGONHOU!
QUEREMOS LIBERDADE PARA EDUCAR E EDUCAR PARA A LIBERDADE !
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