


 
Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores  

Comissão Permanente de Assuntos Sociais 

 
 

 

 

- 2 - 

JUNHO DE 2019 

CAPÍTULO I 

Introdução 

 

A Comissão Permanente de Assuntos Sociais apreciou, relatou e deu parecer, na 

sequência da proposta do PCP, sobre o Projeto de Decreto Legislativo Regional n.º 32/XI 

– “Alteração ao artigo 107.º do Anexo do Decreto Legislativo Regional n.º 18/2007/A, 

de 19 de julho – «Estatuto do Aluno do Ensinos Básico e Secundário»”. 

O referido Projeto de Decreto Legislativo Regional deu entrada na Assembleia 

Legislativa da Região Autónoma dos Açores no dia 9 de abril de 2019 e foi submetido, à 

Comissão de Assuntos Sociais, por despacho da Presidente da Assembleia. 

 

 

CAPÍTULO II 

Enquadramento Jurídico 

 

O Projeto de Decreto Legislativo Regional em apreciação foi apresentado pela 

Representação Parlamentar do PCP, ao abrigo do poder de iniciativa legislativa que 

decorre da alínea f) do artigo 88.º do Estatuto Político-Administrativo da Região 

Autónoma dos Açores (Lei n.º 2/2009, de 12 de janeiro) e do artigo 114.º do Regimento 

da Assembleia Legislativa Regional dos Açores (Resolução 15/2003/A, de 26 de 

novembro).  

A iniciativa legislativa em análise cumpre todos os requisitos exigidos pelo artigo 

119.º do Regimento da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, sendo 

que a respetiva apreciação e emissão de parecer exerce-se ao abrigo do disposto na alínea 

a) do artigo 42.º e n.º 1 do artigo 123.º, ambos do Regimento da Assembleia Legislativa 

da Região Autónoma dos Açores. 
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Por fim, nos termos da Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma 

dos Açores n.º 18/2016/A, de 6 de dezembro, as matérias em apreço são competência da 

Comissão de Assuntos Sociais. 

CAPÍTULO III 

Processo de Análise 

 

Foi deliberado realizar audição a um membro do Governo Regional e solicitar 

pareceres escritos a todas as Assembleias de Escolas de todas as Unidades Orgânicas dos 

Açores. 

 A audição do membro do Governo Regional realizou-se a 12 de junho de 2019 na 

Delegação de Angra do Heroísmo. 

 

 Os pareceres solicitados e recebidos farão parte integrante deste relatório. 

 

  

1) Audição do Secretario Regional da Educação e Cultura (SREC): 

Numa apreciação genérica ao diploma em análise o SREC mostrou uma 

discordância com o fim das refeições ligeiras para que se continue um combate ao 

desperdício, que já existe, nas cantinas e refeitórios públicos. 

O Deputado Paulo Estevão interveio para referenciar que tem divergências 

significativas com as propostas do PCP e para solicitar uma reflexão na relação entre o 

custo o preço das refeições escolares dando alguns exemplos de preços praticados nas 

Escolas dos Açores, destacando a variação e a diferença dos preços praticados 

relacionando estes valores com a qualidade das mesmas. 

Em reação o SREC disse que a qualidade é aferida pela vigilância prevista e 

estipulada. Relativamente aos preços disse que estes são os valores propostos pelas 

empresas que concorrem àqueles que são os concursos públicos realizados pelas Escolas. 
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A Deputada Sónia Nicolau interveio para dizer que existe uma refeição completa 

estipulada por nutricionistas e que está disponível a todos. Perguntou ainda sobre se a 

revogação deste artigo em concreto que desperdícios poderá trazer e que 

constrangimentos trará às Escolas. 

Em resposta o SREC disse que não tem dados concretos, mas que um dos 

constrangimentos é mesmo o desperdício que essa medida pode originar, sendo o combate 

ao desperdício um combate que é realizado diariamente em todas as Escolas. 

Em réplica a Deputada perguntou se alguma Escola nos Açores a composição da 

refeição é diferente, ao que o SREC respondeu que existe a refeição completa e uma 

ligeira. Dentro da ligeira pode ser sopa, prato (75%), pão, sobremesa e água. Contudo, 

também pode ser sopa, sandes enriquecida, sobremesa e água. Apenas uma Unidade 

Orgânica oferece essa segunda tipologia nas escolas periféricas que é a Unidade Orgânica 

da Horta. Relativamente ao futuro, e apesar de algumas sensibilizações por parte da 

Secretaria,  disse que esta não pode tecer grandes comentários já que as Unidades 

Orgânicas dispõem de autonomia e esta é uma situação que está prevista na legislação. 

O Deputado Jorge Jorge interveio para solicitar esclarecimento sobre a 

possibilidade de haver maior desperdício no fornecimento de refeições completas às 

Escolas periféricas, ao que o SREC esclareceu que não quer corelacionar os desperdícios 

entre as Escolas sede e as periféricas. Contudo, a abolição das refeições ligeiras é que terá 

maior desperdício já que o tipo de alunos não são iguais. Disse ainda que nas Escolas sede 

as refeições servidas não são todas iguais, ou são completas ou são ligeiras e que por isso 

não há uma dicotomia entre as Escolas sede e as Escolas periféricas. 

O Deputado Alonso Miguel solicitou esclarecimento sobre as tipologias das 

refeições e o SREC explicou a diferença entre as refeições ligeiras e as refeições 

completas e que ambas as tipologias são adequadas à tipologia do aluno a que se destina 

respeitando todos os valores nutricionais exigíveis. 

O Deputado Paulo Estevão voltou a intervir para reafirmar que tem grandes 

dúvidas na qualidade de algumas refeições dado os preços praticados. 
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A Deputada Sónia Nicolau interveio para questionar sobre todos podem optar por 

tipo de refeição, ao que o SREC disse que qualquer aluno pode adquirir a tipologia de 

refeição que desejar. 

 

 

CAPÍTULO IV 

Apreciação na Generalidade 

 

A presente iniciativa legislativa visa definir a definição de “uma estratégia que 

promova hábitos de consumo e de alimentação não apenas mais saudáveis, como também 

um nível energético que promova o sucesso escolar” considerando que “o PCP tem 

denunciado, em diversos locais e por várias ocasiões, a falta de qualidade das refeições 

servidas nalguns estabelecimentos escolares e tem exigido do Governo a tomada de medidas 

para solucionar este problema seja na República como na Região” e que “atualmente se 

verifica uma clara discriminação no que respeita ao acesso a uma refeição completa entre 

alunos do sistema educativo regional”. 

 

 

CAPÍTULO VI 

Parecer 

 

A Comissão de Assuntos Sociais deliberou, por unanimidade, abster-se de emitir 

de parecer, reservando a sua posição para Plenário, ao Projeto de Decreto Legislativo 

Regional n.º 32/XI – «Alteração ao artigo 107.º do Anexo do Decreto Legislativo 

Regional n.º 18/2007/A, de 19 de julho – “Estatuto do Aluno do Ensinos Básico e 

Secundário”». 

O PPM não se pronunciou. 
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Embora sem direito a voto na Comissão Permanente de Assuntos Sociais, a 

Comissão procedeu à consulta da Representação Parlamentar do PCP e do Grupo 

Parlamentar do BE, e estes não se pronunciaram. 

 

O Relator 

 
 

 

 

 

 

 

(João Paulo Ávila) 

 

O presente relatório foi aprovado por unanimidade. 

 

A Presidente 

 

 

(Renata Correia Botelho) 

















 

 

 

   

 

 

Assembleia de Escola 

Parecer 

Projeto de Decreto Legislativo Regional nº 32/XI para alteração ao artigo 107º do Anexo do 

Decreto Legislativo Regional n.º 18/2007/A, 19 de Julho – “Estatuto do Aluno dos Ensinos 

Básico e Secundário”. 

 

A Assembleia de Escola, em reunião extraordinária, apreciou o Projeto de Decreto 

supracitado é do seguinte parecer: sendo o refeitório e cantina um espaço único, em 

qualquer Unidade Orgânica, de importância primordial no dia-a-dia de muitos alunos por 

aí tomarem, muitas vezes, a única refeição equilibrada nutricionalmente, o almoço, e por 

também, desempenhar uma grande importância na educação e promoção de hábitos de 

vida saudável, igualdade social e fulcral promotora do bom desempenho escolar e 

consequente sucesso educativo. 

 O terminar com a refeição ligeira não é uma necessidade uma vez que aumenta a 

despesa sem o devido proveito para os alunos, gerará mais desperdício. O que é 

oferecido, neste momento, é suficiente para as crianças da educação pré-escolar e 

primeiro ciclo. 

 No ponto dois do artigo n.º 107 “dotando as unidades orgânicas de meios 

adequados para o transporte das refeições, caso tal se verifique necessário” 

corroboramos com o mesmo, para tal a Tutela tem de acautelar no orçamento das 

unidades orgânicas verba para fazer face a isto, para além do que o mesmo faz 

parte do caderno de encargos.  

Para além do acima referido, a Assembleia de Escola propõe que o Decreto Legislativo 

Regional n.º 18/2007/A, 19 de Julho, seja revisto na totalidade, não apenas o artigo n.º 

107, sendo que este não devia estar inserido, neste diploma.  

 

Lagoa, 9 de maio de 2019 

A Presidente da Assembleia de Escola  

 

 (Helena Margarida Almeida Teves Costa)  

 

    ESCOLA BÁSICA INTEGRADA DE LAGOA 

 

 

 

SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA 
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Relativamente aos pedidos de parecer a propostas de DLR N.º 41/XI - 

"Estabelece os princípios orientadores da organização e gestão curricular da 

educação básica para o sistema educativo regional" e DLR N.º 32/XI - "Alteração 

ao artigo 107.º do anexo do DLR N.º 18/2017/A, de 19 de Julho - Estatuto do 

aluno dos ensinos básicos e secundários", seguem abaixo os pareceres da 

Assembleia de Escola da Escola Básica Integrada Francisco Ferreira Drummond 

(Ilha Terceira). 

 

PARECER 1: 

Art.3º  

Alínea h‐ promoção de uma cultura de trabalho e de exigência….  

Há menos exigência. A exigência existe em termos de números e estatísticas. 

Art. 6º 

Ponto  6‐  Incongruente  referir  que  para  os  pontos  anteriores  não  implicar  um  aumento  do 

número de docentes.  

ART. 7º 

Ponto 4, ALÍNEA a 

Como será feita esta organização e em que base? 

ART.8º 

Ponto 1, alíneas a e b 

Como serão feitas? Integradas no horário letivo do docente? 

Art 9º 

Ponto 6 , alínea c  ‐ diferentes disciplinas agregadas em diferentes áreas disciplinares… 

Contabilizará para qual disciplina? Ficará esta agregação em comum no horário dos docentes? 

Art. 19º 

O  trabalho pedagógico  implica  tempo para  a planificação das  atividades  letivas.  Este deverá 

estar contemplado no horário letivo dos docentes envolvidos. 

No trabalho colaborativo, ponto 5, alínea a, como funcionará esta permuta? Contabilização no 

horário de qual professor? Como avaliar? 



Alínea b. Mediação de professores????? 

Alínea c‐ implementação de tutorias. Só existe no papel, porque na realidade não há tutoria 

porque os docentes não tem no horário um tempo destinado para tal. 

 

PARECER 2: 

 

REFLEXÃO SOBRE A PROPOSTA DE DECRETO LEGISLATIVO REGIONAL  

Eis o que registo sobre a proposta: 

‐ Existe alguma precipitação na implementação do CREB. Deveria ser feito um estudo relativo à 

implementação da Flexibilidade Curricular nas escolas da RAA. A forma como esta tem 

decorrido é diferente, com toda a certeza, incluindo dentro da mesma escola. Devíamos 

refletir sobre isso para, antes de avançar para este modelo. Só depois deste estudo, deveria 

ser ponderada a sua implementação. 

‐ Risco de redução do número de horários. Um exemplo é o caso das línguas estrangeiras que 

ficam com menos tempo (atualmente estão com 270 minutos – 3 tempos de 45 minutos para 

o Inglês e para o Francês) pois há uma redução de 20 minutos (250). Caso se passe para 

tempos de 50 minutos, estas disciplinas perderam tempo letivo. Com menos tempos, há 

redução nos horários, sobretudo nas escolas maiores. 

‐ Algumas disciplinas continuam a ser privilegiadas mantendo o mesmo número de horas por 

semana. A redução no número de horas não é para todas as disciplinas; 

‐ Aumento do trabalho dos docentes, sobretudo para aqueles que, com redução no número de 

horas na componente letiva, tenham de ficar com mais turmas; 

‐  Não são apresentadas medidas que reduzam o desgaste profissional, nomeadamente no que 

respeita a reduções na componente letiva e não letiva. Caso se passe para tempos de 50 

minutos, será feita alguma redução na componente não letiva? Nada disso é contemplado. 

‐ A autonomia de escola poderá não garantir a igualdade para todos os alunos. Por exemplo, 

cada escola funciona de forma diferente, usufruindo da sua autonomia. Caso aconteça a 

transferência de um aluno, como se garante que os seus interesses estão protegidos? Isso não 

é claro no documento; 

‐ Há perda de pares pedagógicos em determinadas disciplinas. É referido que não deve 

aumentar o número de professores, o contrário é que não é mencionado diretamente mas vai 

acontecer. 

 

 



PARECER 3: 

Venho por este meio demonstrar o  meu descontentamento relativamente à 

proposta de Decreto Legislativo Regional que Estabelece os Princípios Orientadores da 

Organização e da Gestão Curricular da Educação Básica para o Sistema Educativo, 

porque mais uma vez se denota a grande desvalorização das artes face aos vários 

currículos implementados no sistema de ensino. 

Na minha opinião as razões que levaram à apresentação desta proposta não se 

coadunam com motivos de índole pedagógica, mas somente razões economicistas, pois 

esta reduzirá de forma significativa (e infelizmente para os docentes), o número de 

horários disponíveis, quase que acabando com os horários de afetação e contratação 

(futuramente também os horários de quadro serão afetados).  

       No Grupo de Recrutamento 530 – Educação Tecnológica, a vida pessoal e 

profissional de muitos docentes ficará em risco.  

Considero que esta proposta apresenta um carácter quase que “ofensivo” para as 

disciplinas de Educação Artística e Tecnológica, pois quase que escondida na 

reorganização de currículo, mais uma vez se encontra a desvalorização do papel 

pedagógico e educativo intrínseco nas mesmas, nomeadamente de Educação 

Tecnológica.  

A redução de um bloco semanal de 90 minutos, para um bloco semanal de 45 

ou 50 minutos da componente letiva da disciplina dos currículos dos 7º, 8º e 9º anos 

(uma redução para metade), implicará um aumento de trabalho dos docentes no que 

respeita a avaliação individual dos trabalhos dos alunos, bem como à avaliação de final 

de período dos mesmos, uma vez que terão de lecionar um maior número de turmas.  

Este aumento de trabalho intensificará o desgaste físico e psicológico dos docentes e 

resultará numa consequente e natural degradação da sua capacidade pedagógica cujos 

prejudicados serão, em última análise, os próprios alunos. 

Considero que as disciplinas de Educação Artística e Tecnológica no 

Ensino Básico de fundamentais, sendo as mesmas transversais a todo o 

currículo do ensino básico. Há vários anos que estas áreas curriculares são 

remetidas para um segundo plano e desvalorizadas pelas várias políticas 

educativas e os sucessivos currículos, sendo fundamentais no desenvolvimento 



da capacidade criativa, resolução de problemas e na aplicação prática de 

conteúdos/conhecimentos adquiridos noutras áreas curriculares.  

As disciplinas de Educação Artística e Tecnológica surgem como facilitadoras da 

consolidação de conhecimentos teóricos (conhecimentos significativos), através 

da aprendizagem de várias técnicas e utilização de metodologias e estratégias 

intrínsecas às disciplinas da referida área. Facilitando o desenvolvimento social 

e cognitivo do aluno, sendo transversais e facilitadoras das aprendizagens, 

auxiliam também na promoção de um trabalho multidisciplinar entre os docentes 

das várias áreas disciplinares, favorecendo a construção o pensamento crítico e 

reflexivo dos alunos sobre as diversas temáticas/conteúdos abordados. 

As artes são importantíssimas na educação/formação da criança/jovem, 

pois procuram através das tendências individuais, amadurecer a formação do 

gosto/estética, estimulam a inteligência, desenvolvem a perceção, a imaginação, 

a observação, a comunicação e o raciocínio, contribuindo para a formação da 

personalidade do indivíduo. Ao longo do processo criativo a criança/jovem, 

descobre e experimenta emoções, liberta-se da tensão, organiza pensamentos, 

sentimentos e forma hábitos de trabalho. 

Tenho a convicção, de que as disciplinas que integram o Ensino Artístico 

e Tecnológico promovem aprendizagens mais facilitadoras, os conteúdos são 

expostos de forma mais interessante e lúdica, podendo este, ser um adequado 

veículo para a motivação dos alunos, contribuindo para inclusão de TODOS, indo 

ao encontro do conceito da escola “inclusiva”, escola para TODOS. 

Acredito que os alunos que mais desenvolvem a sua capacidade criadora são 

mais críticos, mais reflexivos e, por isso mais capazes de não só aceitar a 

diferença como inclui-la nas suas vivências, então cabe-nos a nós, professores, 

pensar no que queremos que os nossos alunos possam vir a ser, alunos de 

sucesso, indivíduos criativos e cidadãos ativos e responsáveis! A Educação 

Artística e Tecnológica é inegavelmente importante na educação dos nossos 

jovens. 

São Sebastião, 17 de maio de 2019 

Patrícia Lopes 




































