
Prolongame~to par~alunos do 1° ciclo da Escola JI/Bl do Pasteleiro - Ilha do Faial 

Horta, 14 de Setembro de 2017. 

·Exmos. Srs. 
Entidades competentes 

N6s, abaixoo.assinados, encarregados de educayiio e pais dos alunos do 1 o ciclo da Escola JJJB 1 do 
Pasteleiro, vimos requerer de V.S.8 que, seja acionado o prolortgamento para os alunos do 1 a·ciclo 
desta escol~, bern como a recolocaJYiio do professor de apoio para os alunos com dHiculdades em 
aprendizagem, nesta esc~la, pelos seguintes motivos: 

- Foi efetuado urn pedido ·par escrito, em forma de oficio, a Presidente do Conselho Executivo da 
Escola Basica e Integrada da Horta, Pro:r Maria Jose Morais Gomes, solicitando que, devido as 
preoc~pa9oes existentes pelos pais e ~ncarregados de educayao da Escola JIIB 1 do Pasteleiro, 
consideravam importantes o facto desta escola possuir prolongameP.to para os alunos do 1 o ciclo. As 
preocupayoes manifestadas prendem-se com 0 facto de terem ocorrido situayoes preocupantes na 
Escola Basica e Integrada da Horta, hem como estes alunos frequentarern a Escola.JI/B 1 do 
Pasteleiro desde os tres anos de idade, e terem .o difeito a quererern continuar naquele 
estabelecimento de ensino. (Segue em anexo oficio enviado a esta ~ntidade, bern como enviado 
tambem uma copia do rnesmo a Secretaria Regional da Educayao e Direyao Regional da Educa9ao ). 
A Presidente do Conselho Executivo, apenas aceitou receber os R~presentantes de Turma da Escola 
JIIB1 do Pasteleiro, urn dia ap6s a conclusao das matriculas (as'rnatriculas encerrararn a 15 de 
Junho, e a mesma apenas aceitou receber-nos a 16 de Junho). Os paise encarregados de educa9~q 
desta escola, consideraram esta imposiyiio de data urn motivo para "forc;ar" os rnesrno a inscrever ~s· 
alunos na Escola Basica e Integrada da Horta. E conhecido publicamente que ha. urn forcing por · . \ 
parte da Escola Basica e Integrada da Horta, em fechar as escolas priinarias e Jardins de Intanpi~ q~ 
ilha, concentrando os 1 o e 2° ensino basico e JI sornente na:quela institui9ao de ensino; · · ,._r 

- Foi tam hem enviado urna c6pia dest~ oficio a Secretaria Regional d~ Educa~tiio, dirigiqa ~P &r. 
Secretario,Avelino de Freitas Menezes, e ao Diretor Regional da Educayiio, dirigida ao ~r. Pif¢()~Pf• 
Jose Antonio Simoes .Freire, a qual nao obtivemos qualquer resposta desta entidade ate A d~t~ RO . : 
envio deste abaixo-assinado; · ·. · · ·~ ··, '· 

~ Tendo em conta tambem que, das tres escolas Msicas existentes na cidade da Hort~, d-q~ ~eJ~~' 
norneadamente a Escola Basica e Integrada da Herta, e a Escola JI/B 1 da Vista Alegre poss\i~m · 
prolongamento para os alunos do 1 o ciclo e professores de apoio, .nt~ste ano lectivo de 2017l2di'8, os 
encartegados de educar;ao e pais dos alunos da Escola JI!Bl do Pasteleiro exigem saber qual a razao 
desta escola nao possuii o rnesrno apoio de···um professor nern prolongamento para os alunos do 1° 
ciclo, sendo considerado. discrimina9ao e desigu<ildade entre tres iustituiy5es escolares sediadas na 
cid~de da Horta; 

- Considerando que, das tres escolas existentes na cidade da Horta, a Escola JI/B 1 do Pasteleiro, foi 
a primeira a ser preenchida em rela9ao a matriculas e renova9oes de matriculas para o ana lectivo 
de 20 17/2018, sendo a segunda a Escola JIIB 1 dos Flamengos, e posteriormente as restantes escolas 
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da ilha, salientcp:nos tamoem a importancia desta Escola possuir prolongamento e professor de 
apoio, ja que e uma das Escolas mais procuradas a nivellocal e a primeira a nivel citadina, e que 
possui 6ptimas condi.;:?es tanto a nivel interior como de espa.;:os exteriores e verdes; 

- Os pais e encarrregados de educa.;:ao desta escola, no inicio do ana lectivo, foram informados 
tam hem, que foi retirada desta Escola o professor de apoio, sem qualquer tipo de justifica.;:ao para 
tal. Tendo em conta que esta escola tern sempre possuido um professor de apoio, os pais e 
encarregados de educa.;:ao consideram ser uma represalia pelo facto de os alunos se manterem na 
Escola JI/B 1 do Pasteleiro, :frequentando o ensino basi co. Segundo obtivemos informa.;:ao atraves 
de pessoal docente, urn a turma que possua mais de 16 alunos dever a possuir urn professor de apoio, 
sendo que a turma do 1 o e.2° ~o desta escola, a.leccionar juntas na mesma sala, contem 19 alunos; 

Em razao disso, solicitamos de V.s.a o maximo empenho para soluc.:ionar sta-situayao..---- -----------
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DA REGIAO AUTONOMA DOS AQORES I 
ASSINATI1RAS: ARQU!VO ( 

(Para dar mais credihilidade ao documento, acrescentar o numero d.e docu ilM8ae-iiJta!er:eac. n.o 'is.to~t!' 
nome complete antes da assinatura) L~ata:..I).Ltt_/12_!__/_£_ N.o_fj_1_KL
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A\C Sr. Secretano Avelino de Freitas de Meneses 
'::. 

'; :-: 

Dir~ao Regional da Educa~o 

Pa~os da Junta Geral . . 

Carreira dos Cavalos 

9700-167 Angra do Heroismo 

Assunto: Prolongamento na ~B/ll do Pasteieiro 

Tendo em considera~o que a E.B.I. Antonio Jose D' Avila possui prolongamento para 

. 0 l 0 ciclo, OS pais e encarregados de educa~ao da EB/ll do Pasteleiro, vern, por este 

meio, solicitar a Vossa Excelencia que a partir do proximo ano letivo a escola EB/ll do 

Pasteleiro tambem heneficie de prolongamento para o 1 o ciclo desta escola, em conjunto 

com o ja existente no prb-escolar. 

Uma das razoes desse pedido resulta de considerarem esta medida exemplar a nivel 

pedag6gico e uma mais-valia quer para os alunos quer para a comunidade, e que a sua 

aplica~ao contribuira de forma positiva para o bem-estar dos. alunos e consequentemente 

para o seu sucesso escolar. . 

Este pedido resulta tambem da preocupa~o demonstrada pelos encarregado~ de 
t 

educayao e pais dos alunos em terem de retirar os filhos desta escola, .onde ja estao 

familiarizados com docentes e auxiliares, os quais se tern revelado muito competentes, e 

onde existem excelentes condi~oes a mvel de espa\X>s interiores e exteriores. Para 

muitos pais a principal razao da retirada dos seus educandos e socioecon6mica, ja que 

se prende com a falta de prolongamento e consequente necessidade de pagar ATL. 

Estando a mensalidade, ou em alguns casos mensalidades, para alem das suas 

possibilidades vem-se for~dos a inscrever os filhos em outra escola, o que tern vindo a 

suceder todos os anos letivos. Sendo esta uma comunidade pequena, e usual estes 

encarregados de educayao recorrerem a familiares para fazer deslocar as crian~s de e 

para a escola, e ao inscreverem os filhos em outro estabelecimento de ensino perdem 

por vezes esse suporte familiar, o que, como e 6bvio, acarreta desconforto no quotidiano 

das familias, afastamento entre as crian~s e familiares e, em alguns casos, ansiedade 

resultante da necessidade de recorrer a vizinhos ou amigos. Tudo isto somado conduz 
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_por vezes a um aumento de transtornos comportam~tais, desinteresse escolar, maior 

absentismo ~r falta de meios de transporte em dias de chuva, e ao tao temido insucesso 

escolar no 1 o ciclo, e como sabemos urn 1 o cido e fundamental para o sucesso nos ciclos 

que se Ihe seguem, ~cesso esse almejado .portodos os pais e responsaveis pelo ensino. 

Por estas razoes todos os pais e encarregados de educa~ao desta escola sao uninimes 

neste pedido, e solicitamos urgencia na vossa resposta, uma vez que 0 periodo de 

matriculas termina a 15 de Junho, e todos os encarregados de educa~ao pretendem que 

os seus educandos perman~am nesta escola. 

Este oficio foi redigido em duplicado, tendo sido enviado via CTT, correio registado 

com aviso de receyao para a Dire~o Regional da Educa~ao, e a segunda c6pia para a 

E.BJ. Antonio Jose D' Avila. 

Aguardamos deferimento 

:Pelos Encarregados de Educ~o, os representantes: 

Horta,_ de _______ qe 2017 
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