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CAPÍTULO I 

Introdução 

 

A 18 de outubro de 2017 deu entrada na Assembleia Legislativa da Região 

Autónoma dos Açores uma petição, à qual foi atribuído o n.º 19/XI, intitulada 

“Prolongamento para alunos do 1.º ciclo da Escola JI/B1 do Pasteleiro - Ilha do Faial”, 

que reúne um total de 36 (trinta e seis) assinaturas, tendo como primeiro signatário Pais 

e Encarregados de Educação da EB e Jardim de Infância do Pasteleiro. 

Por despacho da Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos 

Açores, a referida petição foi remetida à Comissão de Assuntos Sociais, para relato e 

emissão de parecer. 

 

CAPÍTULO II 

Enquadramento Jurídico 

 

O direito de petição, previsto no artigo 52.º da Constituição da República 

Portuguesa, é exercido nos termos do disposto no artigo 9º do Estatuto Político-

administrativo da Região Autónoma dos Açores, na redação que lhe foi dada pela Lei 

n.º 2/2009, de 12 de janeiro, nos artigos 189.º a 193.º do Regimento da Assembleia 

Legislativa e na Lei n.º 43/90, de 10 de agosto. 

Cabe à Comissão permanente especializada com competência na matéria a 

apreciação da petição e elaboração do respetivo relatório, nos termos do disposto nos 

nºs 1 dos artigos 190.º e 191.º do Regimento, bem como do artigo 73.º, nº 4 do Estatuto 

Político-administrativo da Região Autónoma dos Açores. 

Nos termos do disposto na Resolução da Assembleia Legislativa da Região 

Autónoma dos Açores n.º 18/2016/A, de 6 de dezembro, as matérias relativas a 

“Educação”, onde se enquadra a presente petição, são competência da Comissão de 

Assuntos Sociais. 
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CAPÍTULO III 

Apreciação da Petição 

 

a) ADMISSIBILIDADE 

Verificada a conformidade do exercício do direito de petição com os requisitos 

legais (Lei n.º 43/90) e regimentais (artigo 189.º do Regimento da Assembleia 

Legislativa da Região Autónoma dos Açores), a Comissão de Assuntos Sociais 

procedeu à apreciação da sua admissibilidade, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 

190.º do referido regimento e deliberou admiti-la, por unanimidade. 

 

b) OBJETO DA PETIÇÃO 

Requerem que seja acionado o prolongamento para os alunos do 1.º ciclo desta 

escola, bem como a recolocação do professor de apoio para os alunos com dificuldades 

em aprendizagem, nesta escola, pelos seguintes motivos: 

• Foi efetuado um pedido por escrito, em forma de ofício, a Presidente do 

Conselho Executivo da Escola Básica e Integrada da Horta, Profª Maria José 

Morais Gomes, solicitando que, devido as preocupações existentes pelos pais 

encarregados de educação da Escola JI/B1 do Pasteleiro, consideravam 

importante o facto desta escola possuir prolongamento para os alunos do 1.º 

ciclo. A Presidente do Conselho Executivo, apenas aceitou receber os 

representantes de Turma da Escola JI/B1 do Pasteleiro, um dia após a conclusão 

das matriculas considerando este facto um motivo para "forçar" os mesmos a 

inscrever os alunos na Escola Básica e Integrada da Horta. Acrescentam ainda 

que é conhecido publicamente que há um forcing por parte da Escola Básica e 

Integrada da Horta, em fechar as escolas primárias e Jardins de Infância da ilha, 

concentrando os 1.º e 2.° anos do Ensino Básico e JI somente naquela instituição 

de ensino. 
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• Foi também enviado uma cópia deste ofício à Secretaria Regional da Educação, 

dirigida ao Sr. Secretário, Avelino de Freitas Menezes, e ao Diretor Regional da 

Educação, dirigida ao Diretor Regional da Educação, José António Simões 

Freire, à qual não obtivemos qualquer resposta desta entidade até à data do envio 

deste abaixo-assinado; 

• Tendo em conta também que, das três escolas básicas existentes na cidade da 

Horta, duas delas nomeadamente a Escola Básica e Integrada da Horta, e a 

Escola JI/B1 da Vista Alegre possuem prolongamento para os alunos do 1.º ciclo 

e professores de apoio, neste ano letivo de 2017/2018, os encarregados de 

educação e pais dos alunos da Escola JI/B1 do Pasteleiro exigem saber qual a 

razão desta escola não possuir o mesmo apoio de um professor nem 

prolongamento para os alunos do 1.° ciclo, sendo considerado discriminação e 

desigualdade entre três instituições escolares sediadas na cidade da Horta. 

• Considerando que, das três escolas existentes na cidade da Horta, a Escola JI/B1 

do Pasteleiro, foi a primeira a ser preenchida em relação a matriculas e 

renovações de matriculas para o ano letivo de 2017/2018, sendo a segunda a 

Escola JI/B1 dos Flamengos, e posteriormente as restantes escolas da ilha, 

salientamos também a importância desta Escola possuir prolongamento e 

professor de apoio, já que e uma das Escolas mais procuradas a nível local e a 

primeira a nível citadina, e que possui ótimas condições tanto a nível interior 

como de espaços exteriores e verdes; 

• Os pais e encarregados de educação desta escola, no início do ano letivo, foram 

informados também, que foi retirada desta Escola o professor de apoio, sem 

qualquer tipo de justificação para tal. Tendo em conta que esta escola tem 

sempre possuído um professor de apoio, os pais e encarregados de educação 

consideram ser uma represália pelo facto de os alunos se manterem na Escola 

JI/B1 do Pasteleiro, frequentando o ensino básico. Segundo obtivemos 

informação através de pessoal docente, uma turma que possua mais de 16 alunos 
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deverá possuir um professor de apoio, sendo que a turma do 1.º e 2.° desta 

escola, a lecionar juntas na mesma sala, contem 19 alunos. 

 

c) DILIGÊNCIAS EFETUADAS 

 

Foi deliberado proceder à audição do primeiro peticionário, o grupo de pais e 

encarregados de Educação da EB e Jardim de Infância do Pasteleiro e do Secretário 

Regional da Educação e Cultura (SREC). Foi ainda deliberado solicitar parecer por 

escrito à Assembleia de Escola da Escola em questão A audição do primeiro 

peticionário ocorreu no dia 9 de novembro de 2017 na delegação da Assembleia 

Legislativa da Região Autónoma dos Açores em São Miguel e a audição do SREC 

ocorreu no dia 5 de janeiro de 2018, na delegação da Assembleia Legislativa da Região 

Autónoma dos Açores na Terceira. 

 

 

1) Audição do peticionário, o grupo de pais e encarregados de Educação da EB e 

Jardim de Infância do Pasteleiro: 

A Audição começou com o 1.º peticionário a explicar as pretensões dos 

peticionários e falou num esvaziamento da escola em causa. Falou, ainda, nas más 

refeições, referindo-se ao facto desta escola não estar ao mesmo nível das restantes 

escolas da região no que a equipamento diz respeito, realçando o bom corpo docente e 

não docente, as boas instalações da mesma e a boa dinâmica que existe naquela escola. 

Acrescentou ainda a boa localização que a Escola tem junto aos dois possíveis maiores 

empregadores da ilha. 

 

A representante dos pais, Andrea Cardoso interveio dizendo que pretende que 

haja um desenvolvimento igual aos das outras escolas, nomeadamente igual ao da 

Escola Básica e Integrada da Horta. Fez referência ainda à quantidade de alunos da 
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escola básica e à necessidade do prolongamento já que os ATL se encontram lotados 

com crianças de outras Freguesias. 

 

O Deputado Tiago Branco questionou os peticionários sobre que situações 

preocupantes são aquelas a que se referem no texto da petição, ao que os peticionários 

responderam que no ano letivo passado houve reunião com representantes e foi dito que 

há alunos do 1.º ciclo e pré-escolar que tem medo de outros alunos mais velhos e que 

houve crianças que caíram nas escadas bem como brincadeiras que acabam mal, entre 

outras situações derivadas à quantidade de alunos existentes. 

 

A Deputada Maria João Carreiro perguntou sobre a data do ofício que veio 

anexo ao texto da petição, se existe prolongamento para o pré-escolar e, relativamente 

aos ATL, em que escola funciona e, estando cheio, qual é a alternativa existente. 

Questionou ainda sobre o facto de ter sido recusado um professor de apoio e que 

alterações de circunstâncias houve para justificar a inexistência desse professor e se nas 

turmas em causa haviam alunos necessidades educativas especiais. 

Em respostas os peticionários disseram que o ofício tem data de 7 junho de 2017 

e que o ATL das Angústias não é na escola. Relativamente ao Professor de apoio 

disseram que, neste momento, há professor de apoio, mas que não cumpre os requisitos 

do ProSucesso já que é professor de substituição noutra escola, para além de ser 

professor de apoio em mais uma escola. Disseram ainda não terem conhecimento de 

alunos com condições de necessidades especiais. Voltando a fazer referência à boa 

qualidade da Escola disseram que há alunos com necessidades especiais e que foram 

aconselhados a irem para a Escola Básica porque lá iriam ter melhores condições. 

A Deputada quis esclarecer as funções do professor de apoio ao que o peticionário disse 

que a escola não tem professor de substituição na Escola Básica. 

 



 
Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores  

Comissão Permanente de Assuntos Sociais 

 

 
 

 

 

- 7 - 

Deputada Sónia Nicolau pediu esclarecimento sobre o prolongamento e fez 

referência à legislação que foi ao encontro da necessidade dos encarregados de 

educação sobre a possibilidade de matrícula na escola onde mais lhes convir. 

Os peticionários disseram que não há figura de professor de apoio a tempo 

inteiro, que a distância entre as escolas é irrisória, sendo a única diferença os ciclos que 

lecionam. Relativamente ao professor de apoio disseram que este se encontrava na 

escola todos os dias e este ano foi colocado na Escola Básica sendo que se começou o 

ano letivo sem professor de apoio e que só posteriormente foi afeto àquela escola, 

referindo que as funções do professor de apoio atualmente não lhe permitem ter a 

disponibilidade desejada. Fizeram referência às duas auxiliares da Escola e disseram 

ainda que o prolongamento do pré-escolar existe. Adiantaram ainda que são doze alunos 

do primeiro ano e sete alunos do segundo ano. Terminaram a resposta dizendo que o 

que pretendem no prolongamento são atividades lúdicas e estudo acompanhado. 

 

O Deputado Carlos Ferreira interveio dizendo que as escolas são importantes 

para a manutenção das populações em determinadas freguesias e questionou sobre as 

declarações do SREC na RTP/Açores, onde o SREC disse que a situação já estava 

resolvida. Questionou se o professor de apoio consegue cumprir as funções na Escola 

do Pasteleiro e se é a falta de funcionários, de professores ou ambos que impede o 

prolongamento? 

Em reposta, os peticionários disseram que não sabem se efetivamente estava 

resolvido já que não obtiveram resposta ao ofício. Relativamente ao professor de apoio 

não dizem ser preciso o dia todo, mas que fora das aulas é importante, referindo que o 

prolongamento é importante a vários níveis já que a prática de desporto toda a tarde faz 

com que as crianças “fiquem estoiradas”. 

 

O Deputado Rui Martins fez referência às melhores acessibilidades da Escola do 

Pasteleiro e questionou qual o período de tempo que o professor está alocado a essa 

escola e qual o enquadramento relativamente a outras escolas da ilha. Questionou 
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também se os investimentos na Escola do Pasteleiro foram “cosméticos” ou se se 

compara com as outras escolas, ao que os peticionários responderam que o professor de 

apoio está alocado no período da manhã e da parte da tarde está na escola da Feteira, 

mas isto apenas nos dias em que não falta nenhum professor na escola básica, de outra 

forma ficam sem professor. Disseram também que os investimentos foram a pintura, 

faltando ainda a cobertura numa determinada zona, e voltou a fazer referência aos 

equipamentos que existem em outras escolas e que lá não existem. 

 

A Deputada Maria João Carreiro pediu esclarecimento sobre o período afeto do 

professor de apoio à escola ao que esclareceram que é da parte de manhã, dividindo-se 

com a Escola da Feteira. 

 

 

2) Audição do Secretário Regional da Educação e Cultura (SREC): 

O SREC começou por dizer que não é possível autorizar o prolongamento 

pretendido porque isso requeria aumento de pagamento de horas extraordinárias ou de 

mais contratação. Disse ainda que há um funcionamento normal da Escola em questão 

porque, havendo turmas pequenas, o professor titular consegue dar uma maior atenção a 

todos. 

Relativamente à manutenção em funcionamento das escolas de localidade o 

SREC disse que em três anos e meio no exercício das suas funções somente se encerrou 

uma escola (Casa da Ribeira em 2016) e com a concordância dos pais. 

O Deputado Carlos Ferreira, fazendo referência ao parecer da Escola Básica 

Integrada da Horta, questionou se o SREC entende que estes cinco professores de 

substituição são suficientes, ao que o SREC respondeu dizendo que existem 3 

professores de estudo acompanhado para além dos 5 professores de substituição, 

considerando assim que existem professores suficientes para aquilo que é exigível.  

O Deputado Tiago Branco perguntou quais eram os critérios que norteavam a 

existência de professores de apoio nestas Escolas e questionou se o SREC confirma um 
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possível forcing para o encerramento das escolas periféricas, ao que o SREC respondeu 

que não se confirma essa intenção como provam todas as iniciativas ocorridas nos 

últimos anos e disse que os professores de apoio são geridos pela unidade orgânica (EBI 

da Horta). 

 

A Deputada Maria João Carreiro, fazendo também referência ao parecer do 

Conselho Executivo da EBI da Horta, questionou se a Escola solicitou à tutela mais 

professores de apoio ao que o SREC disse que não chegou ao seu conhecimento 

solicitação de mais professores de apoio. 

 

O Deputado Carlos Ferreira solicitou esclarecimento sobre como é feito o 

diagnóstico dos alunos com necessidades educativas especiais e se, não havendo 

capacidade na Escola do pasteleiro, são os pais encaminhados a matricularem-se na 

Escola Básica Integrada António José de Ávila, como refere o texto da petição. 

 

O Deputado Artur Lima perguntou se a identificação é feita pelos psicólogos e 

pelos profissionais do sistema educativo regional ou se existe mais alguém de outros 

sistemas regionais. Se sim, porque acontece e se está regulamentado. 

 

Em respostas o SREC disse não ter conhecimento que exista alguma pressão por 

parte do Conselho Executivo no sentido de concentrar alguns alunos na escola sede e 

disse que o diagnostico é feito pelas equipas escolares, onde pontificam os psicólogos. 

 

O Deputado Artur Lima voltou a intervir para questionar se a região dá resposta 

necessária e suficiente a todos os alunos com necessidades educativas especiais ao que o 

SREC respondeu que quer crer que isso acontece efetivamente. 

A Deputada Sónia Nicolau perguntou sobre se tem aumentado o número de 

professores nos Açores afetos às necessidades educativas especiais. 
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Em respostas o SREC disse que a região tem dado a resposta necessária a todos 

os alunos com necessidades educativas especiais. Relativamente às questões sobre o 

número de professores o SREC disse que o número tem sido crescente ao longo dos 

anos. 

 

Outros pareceres: 

O parecer solicitado e recebido é anexo deste Relatório. 

 

 

CAPÍTULO IV 

Parecer 

 

Considerando as pretensões dos peticionários, bem como o teor das audições 

efetuadas, a Comissão Permanente de Assuntos Sociais deliberou, por maioria com os 

votos favoráveis do PS, PSD e CDS-PP e com o voto desfavorável do PPM, emitir o 

seguinte parecer: 

1. Considerando que a presente petição foi subscrita por 36 cidadãos, não deve a 

mesma ser apreciada em Plenário da Assembleia Legislativa, nos termos e para os 

efeitos do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 192.º do respetivo Regimento; 

2. A presente petição tem como principais objetivos que seja acionado o 

prolongamento, para alunos do 1.º Ciclo desta Escola, bem como a recolocação do 

professor de apoio para alunos com dificuldades em aprendizagens. 

3. Soube-se, pelo SREC, que o prolongamento pretendido requeria aumento no 

pagamento de horas extraordinárias ou de mais contratação. 

4. Soube-se, também pelo SREC, que existem 5 professores de substituição e 3 

professores de estudo acompanhado. 

5. Do presente relatório deve ser dado conhecimento ao primeiro subscritor, bem como 

ao membro do Governo Regional com responsabilidade e competência na matéria. 
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Contatados a Representação Parlamentar do PCP e o Grupo Parlamentar do BE, 

embora sem direito a voto na Comissão Permanente de Assuntos Sociais, os mesmos 

não se pronunciaram. 

 

 

 

O Relator 

 
 

 

 

 

 

 

(João Paulo Ávila) 

 

O presente relatório foi aprovado por unanimidade. 

 

 

A Presidente 

 

 

(Renata Correia Botelho) 
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 Sua referência Sua comunicação de Nossa referência 145 

 N. º  Fax: Data: 15/12/2017 

 Proc.   Proc.                                       

  

 

ASSUNTO: Petição 
 

A EB1/JI do Pasteleiro integra, conjuntamente com outras nove Escolas, uma unidade orgânica – a 
Escola Básica Integrada da Horta (EBIHorta) –, razão pela qual não possui, naturalmente, órgãos de gestão 
próprios. 
Por esse motivo, o ofício que V. Ex.ª endereçou à Presidente da Direção da Assembleia de Escola da EB1/JI 
de Pasteleiro, a solicitar-lhe a emissão de parecer sobre a Petição n.º 19/XI, foi entregue no Conselho 
Executivo da EBI da Horta. 
Ainda que a emissão de parecer sobre a Petição em causa não tenha sido feita diretamente ao Conselho 
executivo, a presidente deste órgão, julgando poder contribuir para um melhor esclarecimento do assunto, 
e até porque somos especificamente visados na referida documentação, resolvemos, por iniciativa própria, 
informar V. Ex.ª do seguinte: 
 
1- Ao contrário do que é dito na Petição, de entre as três Escolas existentes nesta cidade (EB António José 
de Ávila, sede da unidade orgânica, e EB1/JI do Pasteleiro, ambas na freguesia das Angústias, e EB1/JI da 
Vista Alegre, nas freguesias da Matriz/Conceição), não é verdade que a EB1/JI do Pasteleiro seja a única 
sem prolongamento de horário para os alunos do 1.º ciclo do ensino básico. Como é facilmente 
comprovável, os alunos do 1.º ciclo na EB1/JI da Vista Alegre também não têm prolongamento de horário. 
De resto, o prolongamento de horário para os alunos do 1.º ciclo somente acontece – e apenas 
possibilitado pela ocorrência de circunstâncias únicas, que não se verificam nos demais estabelecimentos – 
na Escola Básica António José de Ávila. 
Esse prolongamento de horário, que funciona desde o ano letivo de 2006/2007, consiste na oferta de 
atividades que são integralmente desenvolvidas, em completamento de horário, por docentes do 2.º ciclo, 
numa escola que, sendo a sede da unidade orgânica, é também a única com a oferta deste ciclo de ensino. 
 
2- Quanto aos professores de apoio no 1.º ciclo, a sua distribuição pelas diferentes Escolas desta unidade 
orgânica está condicionada, naturalmente, por vários fatores, pesando sobremaneira a disponibilidade que 
possa existir – ou até a sua inexistência, em casos limite – de recursos humanos.   
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A título de exemplo, importa ter presente que, para 35 turmas do 1.º ciclo, espalhadas por toda a ilha do 
Faial, esta unidade orgânica tem ao seu serviço apenas cinco docentes para garantir a dupla tarefa de 
apoiar  os alunos com necessidades de apoio e/ou substituição de docentes. 
 
Na EB1/JI do Pasteleiro, desde o ano letivo de 2015/2016, as duas turmas ali constituídas passaram a 
integrar, cada qual, alunos de dois anos de escolaridade. Esta situação, não sendo a ideal, é hoje, porém, 
uma realidade na maioria das Escolas que integram a EBI da Horta, não ocorrendo somente em três dessas 
10 Escolas. 
 
Assim, no presente ano letivo, a EB1/JI do Pasteleiro possui duas turmas do 1.º ciclo, uma com 19 alunos 
(1.º e 2.º anos) e outra com 14 alunos (3.º e 4.º ano). Os dois docentes dessas turmas contam com o apoio 
de um terceiro docente, o qual reparte também com o apoio aos alunos da EB1/JI da Feteira as suas 25 
horas letivas semanais. 
Este docente, a exemplo do que sucede com os restantes quatro professores de apoio desta unidade 
orgânica, é ainda chamado, por vezes, a fazer a substituição de algum colega que esteja a faltar ao serviço, 
pois a prioridade é a dos alunos terem aulas. 
A redução do número das horas de apoio efetivamente prestadas no presente ano letivo aos alunos da 
EB1/JI do Pasteleiro não é, pois, caso único nas Escolas desta unidade, pelo que não faz qualquer sentido 
falar em “discriminação”, nem, pior ainda, considerá-la como “uma represália”. 
A verdade, nua e crua, é que a gestão diária da substituição dos professores que estejam a faltar ao serviço 
e do apoio aos alunos está condicionada, ao presente, nesta unidade orgânica, pelo facto de, para tal, 
apenas dispormos de cinco docentes. 
De qualquer forma, convém precisar que, ao contrário do que refere a Petição, nem todas as turmas com 
mais de 16 alunos estão obrigadas a ter um professor de apoio, já que a sua colocação depende, isso sim, 
do número de alunos com manifesta necessidade de apoio, que existam na referida turma, a que o 
professor titular não consiga dar resposta. 
 
3- Desde o ano letivo de 2006/2007, existe a oferta de prolongamento de horário para as crianças 
matriculadas nos Jardins de Infância tanto da EB1/JI do Pasteleiro como da EB1/JI da Vista Alegre. 
Este prolongamento de horário funciona durante o período letivo e num horário compreendido entre o 
final das atividades letivas diárias e as 17:30h. 
Situações mais abrangentes, que cubram, por exemplo, períodos não letivos, ou que tenham então 
horários mais alargados, terão de ser encontrados, como já sucede nalguns casos, junto de instituições 
com a oferta de Centros de Atividades de Tempos Livres. (CATL). 
 
4- Para as crianças que vão frequentar, pela primeira vez, o pré-escolar ou ingressar no 1.º ano do 1.º ciclo 
do ensino básico, as matrículas são realizadas nos serviços administrativos da escola-sede (neste caso, na 
EB António José de Ávila) e têm prazo legalmente estipulado. 
Já a renovação de matrícula é formalizada pelo encarregado de educação junto do professor titular da 
turma do seu educando no dia de entrega das avaliações, no final do 3.º período. 
Assim sendo, tenho dificuldade em perceber o que querem dizer os peticionários quando afirmam: 
“Considerando que, das três escolas existentes na cidade da Horta, a Escola JI/B1 do Pasteleiro foi a 
primeira a ser preenchida em relação a matrículas e renovações de matrículas para o ano letivo de 
2017/2018 (…).” 
 
5- Na Petição, a Escola Básica Integrada da Horta (o Conselho Executivo ou a sua presidente, entenda-se) é 
acusada de fazer um “forcing” no sentido de “fechar as escolas primárias e jardins de infância da ilha, 
concentrando os 1.º e 2.º [anos] do ensino básico e JI somente naquela instituição de ensino” e como se os 
espaços escolares não tivessem limites de ocupação. 




