ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

INTRODUÇÃO
A Comissão Permanente de Assuntos Sociais procedeu à apreciação, relato e emissão de
parecer, na sequência do solicitado por Sua Excelência a Presidente da Assembleia Legislativa
da Região Autónoma dos Açores, sobre a Proposta de Decreto Legislativo Regional n.º 41/XI
- “Estabelece os princípios orientadores da organização e da gestão curricular da educação
básica para o sistema educativo regional”.

ENQUADRAMENTO JURÍDI CO

A proposta de Decreto Legislativo Regional em apreciação foi apresentada pelo Governo
Regional, 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 (Resolução n.º
15/2003/A, de 26 de novembro), 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.
Por último, nos termos da Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos
Açores n.º 18/2016/A, de 6 de dezembro, a matéria em apreço na presente iniciativa é da
competência da Comissão Permanente de Assuntos Sociais.

APRECIAÇÃO NA GENERA LIDADE E ESPECIALIDADE

A iniciativa legislativa em análise que estabelece os princípios orientadores da organização e
da gestão curricular da educação básica para o sistema educativo regional tem como desafio
colocar a próxima geração de açorianos não só como mais qualificada, mas também torná-la
mais competente e civicamente mais envolvida com a comunidade a que pertence.
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O proponente argumenta que “para atingir este desiderato, é fundamental que a Escola
prepara as crianças e os jovens para os desafios do século XXI, o que não se confina
exclusivamente às disciplinas e programas curriculares, mas, antes de mais, à apropriação de
um conjunto de competências pessoais e sociais alargado, que os capacite para um mundo
em constante mudança, decorrente de uma sociedade em globalização e desenvolvimento
tecnológico em aceleração, com avanços técnicos e científicos”.
Argumenta ainda que “o grande objetivo de transformação geracional, mais do que promover
a memorização, é ensinar a comunicar, colaborar, aprender a aprender, promover a inovação
criativa e a confiança para avançar, na tentativa de expandir e potencial dos alunos” e que “o
Governo Regional dos Açores assume, assim, como prioridade a concretização de uma política
educativa centrada nas pessoas e que garanta a igualdade de acesso à escola pública,
promovendo o sucesso educativo e, por essa via, a igualdade de oportunidades, consciente
de que há uma enorme responsabilidade na preparação da educação com qualidade,
orientando os alunos para uma cidadania plena numa sociedade desafiante, apostando numa
cultura de rigor, trabalho, espírito crítico, criatividade e inovação”.
Com este diploma, segundo o proponente, “aprofundar-se-á o princípio da educação
inclusiva, no respeito pela integração de todos os alunos, assumindo o direito de todos à
educação, como o exigem os valores da democracia e da justiça social, promotora de melhores
aprendizagens para todos os alunos, o que reduz a exclusão e visa responder à diversidade
das necessidades de todos”.
Por último, argumenta ainda que se pretende “garantir uma maior equidade entre as matrizes
curriculares da educação básica regionais e nacionais, no que respeita às cargas horárias,
garantindo, no entanto, opções diferenciadas de incontornável relevância curricular e
valorização das aprendizagens, como a integração de História, Geografia e Cultura dos Açores,
com a finalidade de promover uma abordagem transversal de conteúdos relativos à
identidade açoriana, Inglês como língua estrageira, em todos os anos do 1º ciclo, a valorização
das Tecnologias da Informação e Comunicação, e a criação de um espaço curricular próprio
para a componente de Cidadania, componente agora designada como Cidadania e
Desenvolvimento, sujeita a uma reestruturação enquanto área de trabalho que visa o
exercício da cidadania ativa e da participação democrática, em contextos interculturais de
partilha e de colaboração, e de confronto de ideias sobre temas da atualidade”.
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PROCESSO EM ANÁLISE

Diligências efetuadas:
A Comissão de Assuntos Sociais deliberou proceder às audições do Secretário Regional da
Educação e Cultura, que ocorreu a 26 de abril em Ponta Delgada e do Sindicato Democrático
dos Professores dos Açores e Sindicato dos Professores da Região Açores, que ocorreram
ambas a 2 de maio também em Ponta Delgada.
Foi ainda deliberado pela Comissão de Assuntos Sociais, solicitar parecer por escrito às
Assembleias de Escola das Unidades Orgânicas da Região Autónoma dos Açores.



Audição do Secretário Regional da Educação e Cultura:

A audição iniciou-se com a apresentação da iniciativa por parte do proponente onde o mesmo
destacou quatro vetores da mesma: autonomia e flexibilidade curricular, o perfil dos alunos
na saída da escolaridade obrigatória, as aprendizagens essenciais e a estratégia nacional da
educação para a cidadania.
Destacou ainda a adequação às novas tendências da pedagogia, a concessão de maior
autonomia às escolas para a flexibilização dos horários e da planificação curricular. Referiu-se
ainda a aproximação desta proposta ao currículo nacional conservando ainda assim as
referências regionais e locais para a definição de uma identidade própria.
Disse ainda que há, com esta proposta, uma valorização do envolvimento da comunidade
educativa do planeamento do currículo.
O Deputado Paulo Estevão interveio dizendo que as alterações são substanciais e que não
foram discutidas previamente com todos os agentes políticos ao contrário do que o Presidente
do Governo Regional anunciou e que está no Programa do Governo, disse que esta proposta,
dependendo do tempo de aulas que as escolas decidirem, pode levar à diminuição substancial
do número de horários para professores contratados e perguntou que mecanismos de
compensação tem para colmatar a possibilidade de haver aumento da carga horária dos
professores.
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O deputado do PPM referenciou a grave desvalorização do ensino artístico e das ciências
sociais que a Proposta implica e a destruição da unidade e coerência da oferta curricular
ministrada pelas diferentes escolas, uma vez que o tempo e o período de lecionação das
diversas disciplinas pode variar imenso de escola para escola. Nesta perspetiva chamou ainda
a atenção para o facto da mobilidade dos alunos no âmbito do sistema educativo regional
ficar gravemente comprometida, tendo em conta as enormes diferenças das matrizes
curriculares adotadas em cada escola. Referenciou, por fim, que não existe qualquer
autonomia real das escolas no âmbito da Proposta apresentada pelo Governo, uma vez que a
autonomia de decisão das escolas está condicionada ao não aumento dos recursos docentes
previamente existentes.
Perguntou ainda se o SREC achava pedagogicamente correto crianças de 7 e 8 anos terem
trinta e duas horas e meia semanais de permanência nas escolas e disse ainda que esta
proposta o vinha dar razão sobre o erro em colocar a disciplina de História e Geografia dos
Açores em Cidadania. Perguntou se o Secretário da Educação reconhecia o erro cometido com
a inclusão da História, Geografia e Cultura dos Açores na disciplina de Cidadania, que foi,
enfatizou, uma decisão da inteira responsabilidade do governante em questão.
Em respostas o SREC relembrou o périplo que foi feito em todas as escolas e a todos os agentes
da área educativa. Relembrou que ainda na presente semana foi discutida com os principais
responsáveis de todas as unidades orgânicas (executivos, assembleia, pedagógicos, psicólogo,
entre outros). Relativamente ao referido sobre o aumento da carga horária dos docentes e
possível desemprego na classe docente disse que a hora está regulamentada em quarenta e
cinco, cinquenta ou sessenta minutos e que competirá às escolas escolherem a unidade de
tempo que pretendem. Relativamente à questão dos alunos de 7 e 8 anos afirmou que a carga
horária prevista na proposta é de vinte e cinco horas, como é atualmente.
Disse ainda que não se enganou ao colocar História e Geografia dos Açores na Cidadania,
esclarecendo que houve foi o aproveitamento de uma disciplina já existente e que agora com
essa proposta há a criação de uma disciplina autónoma.
Em réplica o Deputado Paulo Estevão insistiu no facto de serem vinte e dois tempos letivos
previstos para os professores que dependendo da duração que for adotada pela Escola poderá
levar a um aumento do tempo de trabalho em aula dos professores, ao que o SREC reagiu
pedindo que o Sr. Deputado lesse o artigo 118.º do Estatuto.
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A Deputada Sónia Nicolau interveio dizendo que a proposta em análise é uma proposta
inovadora no caminho necessário para reforçar a Autonomia e Flexibilidade Curricular e por
integrar, pioneiro a nível nacional e só comparado com alguns países europeus, as
aprendizagens digitais durante os nove anos de escolaridade. Referenciou que a componente
letiva dos professores é de vinte e duas horas semanais e que o módulo de tempo letivo é
escolha das escolas. Realçou por fim, aquele que é o aumento da autonomia das Escolas em
definirem, dentro dos objetivos a alcançar com base nas características da sua comunidade
educativa, que percurso farão. Questionou ainda quais as diferenças por ciclo nas cargas
horárias propostas face às que estão em vigor. Por fim, relembrou que nenhum partido da
oposição reagiu quando o PS apelou a que todos se juntassem para um Pacto na Educação
dos Açores no início desta Legislatura. Perguntou ainda sobre quais eram os resultados das
experiências pedagógicas que já decorrem em algumas escolas, ao que o SREC respondeu
dizendo que a autonomia e a flexibilidade curricular não é uma novidade nos Açores e que já
ocorriam em cinco unidades orgânicas e que no atual ano letivo já são catorze as unidades
orgânicas. Relativamente à carga horária disse que o 1º Ciclo não há nem mais nem menos
carga horária, no 2º Ciclo a sua globalidade há um acréscimo de 10 minutos em dois anos e
no 3º Ciclo há uma diferença de 140 minutos que deve ser diluída por três anos. O motivo
deste aumento deve-se à decisão de reforçar o Português e a Matemática, por serem
estruturantes e porque houve também acréscimo da componente tecnológica. Acrescentou
ainda que já estão a ser ministradas formações nestas matérias e que não há perigo de
diminuição de professores.
O Deputado Jorge Jorge interveio dizendo que dar maior autonomia às Escolas era um dos
objetivos patentes no programa eleitoral do PSD e que esta proposta não teria sido
devidamente debatida. Saúda, assim, o aumento de autonomia que é dado às Escolas
havendo a necessidade de se efetivar esta autonomia autorizando as vontades das Escolas.
Relativamente às TIC disse que é um elemento necessário de forma transversal aludindo à
necessidade de haver equipamentos em número e qualidade. Em relação à globalidade do
projeto disse que mais à frente irão dar a sua opinião sobre o mesmo dizendo que,
relativamente às diferenças de opiniões entre o Deputado Paulo Estevão e o SREC, poderá
haver razão dos dois lados.
Em reação o SREC disse que aquando das últimas Legislativas Regionais uma das bandeiras do
PSD eram os contratos de autonomia, contratos estes que já poderiam ser celebrados e que
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não se recorda de ter negado qualquer pedido deste âmbito que recebeu desde que é
Secretário Regional.
Deputado Paulo Estevão interveio dizendo que existe um erro grave de interpretação da
legislação por parte do SREC e do Grupo Parlamentar do PS, pela voz da deputada Sónia
Nicolau, e perguntou que mecanismo que irá adotar o Governo para compensar um eventual
aumento do trabalho letivo dos docentes. Deu mesmo exemplos: aulas de 50 minutos
significarão um acréscimo de 110 minutos semanais ao tempo letivo efetivamente lecionado
pelos docentes e as aulas de 60 minutos implicarão um aumento de 330 minutos do tempo
letivo lecionado por cada professor. Ou seja, o equivalente a sensivelmente mais 7 blocos de
45 minutos semanais.
O SREC respondeu dizendo que não é possível o cenário previsto aqui inicialmente de que
poderia haver aumento de tempos para lá dos vinte e dois, não haverá aumento do número
de aulas dadas pelos professores que podem demorar mais ou menos, por opção dos próprios,
não havendo, por isso, qualquer perigo de desemprego de professores, não havendo assim
necessidade de compensação.



Audição do Sindicato Democrático dos Professores dos Açores:

A audição iniciou-se com a leitura de uma apreciação na generalidade e na especialidade por
parte do Presidente da Direção do Sindicato.
A Deputada Sónia Nicolau interveio para dizer que este diploma aumenta a capacidade
autonómica das Escolas e traz os alunos a participara na decisão da organização escolar e
perguntou ainda, face aquela que foi a sua exposição, se o Sindicato confia nos órgãos
decisores das Escolas e qual o artigo da proposta em análise em que está definido o tempo do
módulo que cada escola deverá adotar.
Em respostas o Presidente da Direção do Sindicato, relativamente a uma maior autonomia
das Escolas, disse que concorda com a autonomia no que diz respeito à sua organização e que
o que acha preocupante é uma maior autonomia na definição do currículo. Relativamente ao
tempo de aula disse que no articulado não está específica esta matéria, mas sim é uma
característica que fica em aberto, coisa que o atual diploma limitava.
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Em réplica a Deputada quis deixar claro que o Partido Socialista, ao contrário do manifestado
pelo Sindicato perante a capacidade das escolas, o mesmo é dizer, em grande parte pelos
professores e com a participação dos alunos, optarem pela melhor organização e modelo
curricular, não tem qualquer dúvida de que são capazes desta tarefa.
Em reação o Presidente da Direção do Sindicato disse que o perigo que há é que, ao colocarse os professores, os alunos e encarregados de educação a definirem os percursos, pode haver
escolas que optem por um “percurso curricular mais facilitador”.
O Deputada Paulo Estevão perguntou se, na opinião do Sindicato, o Governo havia calculado
as implicações de desigualdade que este diploma poderia criar nos alunos, ao que o Presidente
do Sindicato respondeu dizendo que, na leitura do Sindicato, este foi um cálculo não previsto
pelo Governo Regional.
O Deputado Jorge Jorge pediu ao Sindicato que fizesse uma comparação entre o currículo
atual e o proposto e perguntou se há uma evolução positiva ou negativa, ao que o Presidente
da Direção do Sindicato disse que a implementação do Currículo proposto tem aspetos
positivos e aspetos negativos e que é pretensão do Sindicato alertar para os aspetos negativos
que possam surgir.



Audição do Sindicato dos Professores da Região Açores:

O Presidente da Direção do Sindicato iniciou a sua intervenção dizendo que, apesar de na sua
essência este não ser um diploma que exija um processo negocial entre o Governo Regional e
os Sindicatos, tem implicações laborais que deveriam ter sido alvo de um processo negocial.
Disse ainda que achava prudente esperar-se pelos resultados das experiências já ocorridas
nos Açores sobre esta matéria e realçou, comparando com o que aconteceu no Continente, o
facto de poder haver implicações com os horários de trabalho, ou seja, da leitura que fez, se
na Região todos optarem por tempos letivos de 60 minutos não seriam necessários
professores contratados. Realçam, também, o facto de serem a favor da autonomia das
Escolas e dizem que poderá haver aumento do trabalho no estabelecimento de ensino. Por
fim deixaram duas preocupações: a mobilidade de alunos entre escolas com planos
curriculares diferentes e a possibilidade de aumento de carga horária ou diminuição de postos
de trabalho.
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A Deputada Sónia Nicolau perguntou se se realizou reunião entre o Sindicato e as Escolas que
já adotaram a experiência pedagógica da Autonomia e Flexibilidade Curricular, e se têm
conhecimento de alguma ocorrência anómala face aos alunos que solicitaram mobilidade
entre Escolas com currículos diferentes e se em algum momento no articulado da proposta é
identificado o módulo do tempo letivo. Não havendo, perguntou se o Sindicato tem receio da
capacidade que as comunidades escolares terão para escolher a melhor solução face à sua
comunidade educativa.
Em respostas o Presidente da Direção do Sindicato disse que o feedback das Escolas tem sido
sobre o aumento da necessidade de laboração na própria Escola mesmo que não haja
aumento de tempos letivos. Disse ainda que o diploma não diz quanto tempo de aula deverá
ser, contudo, com a necessidade de não poder haver aumento de recursos humanos, implica,
logicamente, não poder ser inferior a quarenta e cinco minutos.
O Deputado Paulo Estevão perguntou se concorda que na Região esta proposta terá
implicações conforme parecer da FENPROF relativamente ao diploma semelhante no
continente, ao que lhe foi respondido que também poderá ter, contudo o parecer da FENPROF
terá de ser lido no contexto de uma possível municipalização do ensino que pode ocorrer no
Continente e que este risco nos Açores parece estar menorizado.
O Deputado Jorge Jorge concorda com a perspetiva de que esta é uma proposta economicista
e solicitou diferenças positivas ou negativas entre o atual diploma e a proposta, ao que lhe foi
respondido que a proposta, contendo a limitação na contratação de recursos humanos pode
ser entendida como economicista e que no passado, a nível nacional, uma reforma pensada e
com ampla discussão ficou “manca” porque não se alteraram os programas.



Os pareceres por escrito recebidos são anexos do presente relatório.

VOTAÇÃO DOS PARTIDOS

O Grupo Parlamentar do PS emite parecer favorável relativamente à presente
iniciativa.
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O Grupo Parlamentar do PSD emite parecer de abstenção relativamente à presente
iniciativa.
O Grupo Parlamentar do CDS-PP emite parecer de abstenção relativamente à
presente iniciativa.
A Representação Parlamentar do PPM emite parecer desfavorável relativamente à
presente iniciativa.
O Grupo Parlamentar do BE e a Representação Parlamentar do PCP, sem assento na
Comissão, foram consultadas e não se pronunciaram.

CONCLUSÕES E PARECER
A Comissão Permanente de Assuntos Sociais deliberou, por maioria, dar parecer favorável
ao presente Projeto de Decreto Legislativo Regional.

O Relator

(João Paulo Ávila)

O presente relatório foi aprovado por unanimidade.

A Presidente,

(Renata Correia Botelho)
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PARECER

PROPOSTA DE DECRETO LEGISLATIVO REGIONAL – ESTABELECE OS
PRINCÍPIOS ORIENTADORES DA ORGANIZAÇÃO E DA GESTÃO
CURRICULAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA PARA O SISTEMA EDUCATIVO
REGIONAL

A presente proposta representa uma aproximação à gestão curricular
do ensino básico, em vigor no continente desde 2012 e alterada em 2018.
À semelhança do que aconteceu com o Ministro Crato e, recentemente,
com o Ministro Brandão, o Governo Regional aprovou a presente proposta
e enviou para a ALRA para discussão pública, sem que a comunidade
educativa tivesse conhecimento antecipado das pretensões do Governo.
Lembramos que a reorganização curricular operada em 2001 foi
amplamente discutida nas escolas e pela comunidade educativa durante
1999 e 2000, facto que permitiu o acolhimento de propostas e uma ampla
divulgação de objetivos, de formação de pessoal docente e de organização
1
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e adaptação das escolas ao novo paradigma de funcionamento. Acresce o
facto de a proposta em epígrafe ter sido aprovada e enviada para a ALRA
durante as interrupções letivas da Páscoa. Entre avaliações finais, provas de
aferição e exames nacionais, as escolas apenas têm o mês de julho para
tomar opções e reorganizar‐se com horários letivos diferenciados para
grupos de alunos e para manchas horárias de docentes com diferenças
temporais convencionadas de forma diferente. Acresce o facto de que uma
parte dos alunos poderá ter um calendário letivo diferente do dos restantes
colegas.
Um conjunto reduzido de unidades orgânicas iniciou, a título
experimental, este processo de gestão flexível do currículo no ano letivo
transato, com um pequeno número de turmas, às quais se juntaram cerca
de doze unidades orgânicas no presente ano letivo. Não se conhece
qualquer avaliação deste processo piloto e, existindo essa avaliação, não foi
publicitado o seu resultado. Assim, inicia‐se um processo de generalização
de experiências cujos resultados não são conhecidos pelas diversas
comunidades educativas.
No entanto, na ausência de quaisquer estudos, avaliações ou
conclusões, pode‐se optar por analisar o que é afirmado pelas comunidades
educativas. É, assim, significativo, que a quase totalidade dos pareceres
emitidos recuse, de forma liminar, a implementação do projeto de
flexibilidade curricular no próximo ano, sendo que a esmagadora maioria
se mostrou desfavorável à implementação da proposta, tal como está
redigida.
Note‐se que as escolas a participar no projeto a título experimental
se manifestaram, por intermédio das respetivas Assembleias de Escola,
2
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contra a implementação generalizada do mesmo, numa indicação clara de
ausência de debate com a comunidade educativa. Somam‐se a estas
opiniões as emitidas por outras Assembleias de Escola, departamentos e
associações de grupos disciplinares que, com raras exceções, se dirigem no
mesmo sentido.
A argumentação é partilhada por todos os pareceres, recorrendo a
todos ou a parte dos seguintes argumentos:
 a implementação de um novo modelo de gestão curricular exige a
ampla participação e o envolvimento de toda comunidade educativa,
para que o mesmo atinja os objetivos pretendidos;
 a aplicação de qualquer modelo de gestão curricular terá que ser
necessariamente precedida de uma preparação atempada do ano
escolar;
 a impossibilidade de implementar um projeto que pretenda maior
autonomia, sem dotar as escolas de maiores recursos;
 a implementação da autonomia das escolas e a promoção de maior
autonomia para os alunos não podem ser conseguidas à custa do
sobretrabalho dos docentes, cujo horário de trabalho semanal já
ultrapassa, hoje, o definido por lei – 35 horas –, prevendo‐se o
agravamento desta situação com a implementação da proposta.

O Sindicato dos Professores da Região Açores, desejando o aumento
da autonomia das escolas, considera que esta apenas se concretiza com a
dotação de recursos humanos e financeiros que permitam a concretização
do Projeto Educativo de Escola e das opções realizadas por cada unidade
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orgânica em prol do sucesso educativo dos alunos e do serviço à
comunidade em que está inserida.
A proposta em apreço, limitando à partida o aumento de recursos
humanos, não permitirá às escolas concretizar a almejada autonomia, para
além de não permitir o objetivo de aumentar a autonomia dos discentes.
Será, na maioria dos casos, um obstáculo às mesmas, podendo ser, na
melhor das hipóteses, de eficácia nula. As experiências da implementação
deste projeto nas escolas do Continente demonstram isso mesmo.
Em particular, é relevante que, não havendo uma única escola da
Região sem falta de professores de educação especial e de professores de
apoio, a proposta de gestão curricular não avance no sentido de dotar as
escolas destes necessários e urgentes recursos humanos.
Por outro lado, não estão previstas no diploma as soluções para as
situações de transferência de alunos entre escolas que optem por modelos
diferenciados. Havendo já este ano exemplos aos quais a Direção Regional
da Educação não deu o apoio necessário. Que esperar quando estes casos
deixarem de ser pontuais?

Sobre a Matriz da Educação Pré‐Escolar:
 Nota‐se que a proposta em apreço não dá resposta aos problemas
que afetam a Educação Pré‐Escolar. Em particular, seria relevante a
definição da dimensão máxima e da diversidade etária das turmas.
Há casos de escolas com 20 alunos numa sala, com idades entre os 3

4
…......................................................................................................................................................
Sindicato dos Professores da Região Açores | www.spra.pt

e os 5 anos, tendo apenas um docente, situações que são de todo
indesejáveis.


Seria também fundamental avançar no sentido de dotar as escolas
dos docentes de educação especial do pré‐escolar e de definir, por
sala, a existência de um auxiliar de ação educativa.

Sobre a Matriz do 1.º ciclo:
 Embora a presente proposta faça a apologia do regime de
monodocência, em termos práticos, a matriz curricular do 1.º Ciclo
aponta claramente para um regime de pluridocência, com, pelo
menos, três docentes, em que o docente titular de turma passa a ter
“furos” no seu horário, à semelhança dos outros ciclos de ensino.
Sobre esta matéria, o SPRA considera, uma vez mais, que a
organização dos horários e das reduções da componente letiva por
antiguidade e o cargo de Diretor de Turma, dos docentes deste ciclo
de ensino, deveriam ser revistos e uniformizados aos dos outros
ciclos de ensino;
 Os alunos que frequentam a disciplina de Educação Moral e Religiosa
e as quatro horas de Atividades de Apoio à Aprendizagem poderão,
no limite, passar trinta horas semanais no estabelecimento de
ensino, sem contabilizar a hora de almoço.
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Sobre a Matriz do 2.º Ciclo:
 Destacamos negativamente a extinção da disciplina de EVT e o seu
desdobramento em duas disciplinas, Educação Visual e Educação
Tecnológica. Esta decisão, conjugada com o fim do par pedagógico e
com a redução do número de tempos das disciplinas, que, com esta
proposta, serão quatro, levará a uma redução do número de horários
afetos às duas disciplinas referidas. Acresce o facto de que esta
decisão não parece trazer qualquer benefício efetivo para os alunos,
bem pelo contrário, aliás, no entendimento dos docentes deste
grupo de recrutamento, o atual currículo é promotor de sucesso,
como se poderá, facilmente, comprovar. Na prática, esta alteração
encerra uma redução da autonomia dos discentes, já que a promoção
desta não exige menos atenção do docente, mas, sim, uma atenção
mais individualizada, no sentido de orientar adequadamente as
aprendizagens, pelo que só entendemos esta alteração como uma
necessidade de alinhamento do currículo regional com o nacional,
que, como sabemos, teve por base razões única e exclusivamente
economicistas e não pedagógicas.
 Sobre a gestão dos tempos letivos, a matriz resulta em números
inteiros quer se opte por cinquenta minutos (50X27=1350) ou
quarenta e cinco minutos (45X30=1350), o mesmo não acontece se a
opção for por sessenta minutos (60X22,5=1350). Lembramos que a
dimensão do tempo letivo, para além dos quarenta e cinco minutos,
6
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levará ao aumento do tempo de trabalho letivo dos docentes e à
redução de recursos humanos (cerca de 10% se a opção for por 50
minutos e 30% se a opção for por 60 minutos).

Sobre a Matriz do 3.º Ciclo:
 Da gestão dos tempos letivos, a matriz resulta em números inteiros
quando se opta por cinquenta minutos (50X32=1600), o mesmo não
acontece se a opção for por quarenta e cinco minutos
(45X35,5=1600) ou sessenta minutos (60X26,5=1600), no caso do 7.º
ano de escolaridade. Nos casos dos 8.º e 9.º anos de escolaridade,
resulta em números inteiros para tempos de quarenta e cinco
minutos (45X36=1625) e de sessenta minutos (60X27=1625), em
números não inteiros para cinquenta minutos (50X32,5=1625).
Lembramos que a dimensão do tempo letivo, para além dos quarenta
e cinco minutos, levará ao aumento do tempo de trabalho letivo dos
docentes e à redução de recursos humanos (cerca de 10% se a opção
for por 50 minutos e 30% se a opção for por 60 minutos);
 As disciplinas de Ciências Naturais e de Ciências Físico‐Químicas
dificilmente

operacionalizarão

as

respetivas

componentes

experimentais sem o desdobramento das turmas, traduzindo‐se
numa limitação do desenvolvimento das competências previstas e na
impossibilidade de serem atingidas as metas essenciais. Havendo
uma interligação entre as componentes teórica e prática destas
7
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disciplinas, tal significará uma maior dificuldade na prática essencial
para a apreensão da base teórica dos respetivos programas. Pode
mesmo afirmar‐se que esta alteração significará o recuo de 30 anos
no ensino das ciências. Por outro lado, sendo a componente
experimental / laboratorial um fator de desenvolvimento da
autonomia dos alunos, a ausência desta vertente não deixará de
acarretar consequências negativas;
 Da mesma forma, Educação Tecnológica, Tecnologias da Informação
e Comunicação e Cidadania e Desenvolvimento dificilmente terão a
participação e o envolvimento dos alunos sem a existência de par
pedagógico.

Concluindo:

Não parece desejável ou positiva a aplicação da proposta de diploma.
Em particular, a sua aplicação já no próximo ano escolar trará
consequências graves, para toda a comunidade educativa. As escolas
vão iniciar os processos de avaliação sumativa, seguindo‐se as provas de
aferição e exames nacionais. Em termos práticos, as escolas têm o mês
de julho para fazer horários das turmas, horários dos docentes e,
eventualmente, renegociar transportes escolares.
Assim, não nos parece existirem condições objetivas de se iniciar o
próximo ano escolar sem um profundo “rebuliço” e descontentamento
da comunidade educativa, sendo os docentes o grupo mais descontente,
8
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em virtude das incertezas e da sobrecarga de trabalho que uma
apressada implementação irá acarretar.
Havendo a intenção de aumentar a autonomia das escolas e dos
alunos, as mesmas não podem ser construídas com soluções impostas,
contra a opinião generalizada das comunidades educativas. Exige‐se,
assim, a interrupção deste processo e o início de um verdadeiro debate,
público e aberto a todos, para a construção de um modelo realmente
positivo e que consiga atingir os objetivos pretendidos.

Angra do Heroísmo, 29 de maio de 2019
A Direção
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PARECER DO SDPA À PROPOSTA DE DECRETO LEGISLATIVO REGIONAL N.º 41/XI,
QUE ESTABELECE OS PRINCÍPIOS ORIENTADORES DA ORGANIZAÇÃO E DA GESTÃO
CURRICULAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA PARA O SISTEMA EDUCATIVO REGIONAL

Tendo o Sindicato Democrático dos Professores dos Açores (SDPA) sido convidado a pronunciar-se acerca
da Proposta de diploma que estabelece os princípios orientadores da organização e da gestão curricular
da educação básica para o sistema educativo regional, da autoria do Governo da Região Autónoma dos
Açores, vem apresentar o competente parecer, que acompanha a audição deste Sindicato pela Comissão
Permanente dos Assuntos Sociais (CPAS) da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores
(ALRAA), na presente data, referindo-se doravante ao documento apresentado como “proposta”.

I – Apreciação na generalidade
1. Fundamentação científico-pedagógico das opções adotadas a nível da organização do currículo.
 Ausência de qualquer fundamentação do ponto de vista científico-pedagógico que sustente as
opções que são tomadas.
◦ Sobre as questões do domínio pedagógico e, em concreto, de organização do currículo há
considerável produção científica, tanto a nível nacional como internacional.
 Não se trata de uma área em que prevaleça o desconhecimento ou falta de produção científica.
◦ Não se perceciona em que estudos ou pareceres, ou em que linhas de pensamento científico ou
pedagógico se alicerçam as propostas de alteração da organização e gestão curricular aprovadas
em Conselho do Governo Regional da Região Autónoma dos Açores.

 Ausência de avaliação da implementação do modelo de organização e de gestão curricular que está
em vigor, que sustente as alterações propostas.
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◦ Na ausência de uma avaliação cuidada do modelo em vigor corre-se o risco:
 De alterar aquilo que estava bem, que era adequado, e que se deveria manter,
 De manter o que estava mal, que era desajustado, e que deveria ser alterado.
 Nestes termos a probabilidade de errar é evidente, e só por sorte serão adotadas as opções
corretas.

2. Alterações com eventuais implicações a nível da mudança das condições de trabalho.
 A autonomia e a flexibilidade curricular concedida às escolas permitir-lhes-á “definir a unidade de
tempo letivo para organização da carga horária constante das matrizes curriculares de base” (n.º 3 |
artigo 6.º).
◦ De acordo com o que está definido no EPDRAA (artigo 118.º), da alteração da definição de
unidade de tempo letivo poderá resultar o acréscimo da componente letiva a cumprir pelo pessoal
docente da educação pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino básico, e dos restantes níveis, ciclos e
grupos de docência.
 Artigo 118.º – Componente letiva (EPDRAA).
 A componente letiva do pessoal docente da educação pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino
básico é de vinte e cinco horas semanais. (n.º 2)
 A componente letiva do pessoal docente dos restantes níveis, ciclos e grupos de docência é de
vinte e duas horas semanais. (n.º 4)
 Consideram-se como horas letivas semanais, a que se referem os n.os 2 e 4, a carga horária
semanal nos termos que estiverem definidos nas matrizes curriculares dos respetivos níveis e
ciclos de ensino. (n.º 5)
◦ Receando que da alteração da definição de unidade de tempo letivo viesse a resultar o acréscimo
da componente letiva a cumprir pelo pessoal docente da educação pré-escolar e do 1.º ciclo do
ensino básico, e dos restantes níveis, ciclos e grupos de docência, opôs-se o Sindicato Democrático
dos Professores dos Açores, em 2014 e 2015, à alteração do articulado do artigo 118.º do
EPDRAA.
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 No decurso do processo negocial – que decorreu do término do ano 2014 ao dealbar do ano
2015 –, e em Parecer que emitiu aquando da Audição deste Sindicato na CPAS da ALRAA, a 02
de setembro de 2015, defendeu:
 ”(…) que se deverá manter a consideração de que uma hora letiva corresponde ao tempo de
aula que não exceda cinquenta minutos, e que cada aula pode ser constituída por um tempo
letivo de duração não inferior a quarenta e cinco minutos, ou por dois tempos que, no seu
conjunto, não ultrapassem cento e dez minutos, questionando este Sindicato em que é que a
precisão a nível destas definições poderá prejudicar o bom funcionamento do sistema
educativo regional e das escolas”.
 E propôs, o SDPA, que o artigo 118.º do EPDRAA mantivesse a anterior redação, suprimindo-se a
redação proposta para o n.º 5, a saber:
5 — Consideram-se como horas letivas semanais, a que se referem os n. os 2 e 4, a carga horária
semanal nos termos que estiverem definidos nas matrizes curriculares dos respetivos níveis e
ciclos de ensino Sem prejuízo do disposto no n.º 5 do artigo anterior, para efeitos do cômputo
da componente letiva, prevista nos números anteriores, considera-se como hora letiva o tempo
de aula que não exceda cinquenta minutos.
6 — Cada aula pode ser constituída por um tempo letivo de duração não inferior a quarenta e
cinco minutos, ou por dois tempos que, no seu conjunto, não ultrapassem cento e dez
minutos.
◦ Importa relevar que é aquela alteração legislativa que permite que da alteração da definição de
unidade de tempo letivo – que agora se equaciona – possa resultar o acréscimo da componente
letiva a cumprir pelo pessoal docente da educação pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino básico, e
dos restantes níveis, ciclos e grupos de docência.
 Por esta via, materializa-se a possibilidade de os docentes trabalharem mais horas, sob a mesma
remuneração, adquirindo assim a Proposta de diploma em análise uma vertente manifestamente
economicista, que aliás é transversal a todo ele.
◦ Ademais, porque poderá decorrer da alteração da definição de unidade de tempo letivo, uma nova
configuração das condições de trabalho dos docentes, importa então considerar – de acordo com o
estabelecido na Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20
de junho – ser esta uma matéria objeto de negociação coletiva de carácter obrigatório (artigo
350.º).
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 Não tendo esta matéria sido negociada com os sindicatos representativos dos docentes da
Região Autónoma dos Açores, poderá a concretização da definição de uma nova unidade de
tempo letivo por parte de algumas escolas, na medida em que resulte na alteração das condições
de trabalho dos docentes, configurar-se ferida de inconstitucionalidade.
 A autonomia e a flexibilidade curricular concedida às escolas esbarra na determinação da imposição
de que das opções que poderão privilegiar “não pode[rá] resultar um aumento de pessoal docente”
(n.º 6 | artigo 6.º), e “nem implicar acréscimo de recursos humanos por parte da unidade orgânica”
(n.º 2 | artigo 15.º).
◦ Desta imposição resulta claro que a eventual ambição em fazer mais e melhor com os alunos
poderá ter que ser à custa do alargamento e da sobrecarga do horário de trabalho dos docentes,
pelo que importará apenas motivá-los para que se disponham a trabalhar mais e mais horas (com
a mesma remuneração), uma vez que às escolas está vedado o aumento de pessoal docente.
 É outra via, esta, pela qual se consuma a dimensão economicista da Proposta de diploma em
apreciação, que é transversal a todo ele.

3. Plágio do diploma do continente – Decreto-Lei n.º 55/2018, de 06 de julho.
 Um testemunho de seguidismo que redunda num retrocesso naquilo que vinham sendo as opções da
Região Autónoma dos Açores a nível do currículo.
◦ Só é pena que no plágio que foi feito não se tenha copiado, mantendo com o mesmo esmero,
aquilo que estava correto.
 É disso exemplo a designação da modalidade de ensino não presencial que é anunciada (artigo
5.º), que tem por denominação “ensino a distância” e não a inusitada designação de “ensino
básico à distância” que não cabe em nenhuma prática de ensino.
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II – Apreciação específica
1. Questões, a nível da organização do currículo, por definir.
 Um aspeto característico transversal à Proposta que estabelece os princípios orientadores da
organização e da gestão curricular da educação básica para o sistema educativo regional é o
conjunto de questões, do âmbito organizativo, que são deixadas em aberto.
◦ Questões que ficam por definir, desde logo porque quem tem a responsabilidade de o fazer – o
Governo da Região Autónoma dos Açores, manifestamente não o quer assumir – o que, em certa
medida, é cómodo.
◦ Além de ser cómodo, concede-se uma imagem de hipotética democraticidade quanto à tomada de
decisão na opção por um conjunto vasto de questões.
 Pena é que, na assunção do exercício dessa democraticidade não tenham sido consultados e
envolvidos os pais e encarregados de educação – pelas associações respetivas – na elaboração
da Proposta de diploma.
 Do mesmo modo que, nesse exercício de participação, não foram considerados parceiros válidos
para a construção da Proposta de diploma os sindicatos representativos dos docentes.
 Destas constatações forçoso é inferir-se assumir a Proposta de diploma somente um carácter
de aparência de democraticidade, e não mais que isso.
◦ A responsabilidade da tomada de decisão sobre um conjunto de questões, assumidamente por
definir, é empurrada para todos – que não o proponente do diploma –, a saber: as escolas, os
docentes, os pais e os encarregados de educação e até, pasme-se, os alunos.
 São disso exemplo:
 As ofertas educativas e formativas da educação básica (artigo 4.º).
 As modalidades educativas e formativas (artigo 5.º).
 A autonomia e flexibilidade curricular (artigo 6.º).
 A carga horária das componentes de currículo ou de formação, áreas disciplinares e disciplinas
inscritas nas matrizes curriculares de base (artigo 7.º).
 A configuração da matriz curricular de escola (artigo 8.º).
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 A organização do currículo (artigo 9.º).
 As prioridades e opções curriculares estruturantes, e nomeadamente a organização do
funcionamento das disciplinas – que pode ocorrer de um modo trimestral, semestral ou outro
(artigo 17.º).
◦ Matérias de carácter organizativo que necessariamente deveriam ser balizadas, e suportadas por
argumentos científico-pedagógicos.
 Não se quer assumir a responsabilidade de decidir sobre um conjunto de matérias relevantes,
provavelmente porque não se está na posse dos conhecimentos de cariz científico e pedagógico
suficientes para o fazer, e que sustentem as decisões prementes a tomar.
 Não é indiferente, nem é irrelevante, saber se uma criança de 7 ou 8 anos de idade deve ter
aulas de 45, 50, 60 ou 90 minutos.
 Não é indiferente, nem é irrelevante, saber se um aluno de 13 ou 14 anos de idade deve ter
aulas de 45, 50, 60, 90 ou 120 minutos.
 Não é indiferente, nem é irrelevante, saber quais as componentes do currículo em que se deve
privilegiar aulas de maior ou de menor duração.
 Não definir estas matérias, e entregar a outros a missão de sobre as mesmas tomar decisões
relevantes, é manifestamente assumir uma estratégia de desresponsabilização que é adotada
pelo Governo da Região Autónoma dos Açores.
 Quando não se sabe o que fazer, faz uma Proposta de diploma como esta, pejada de
indefinições, entregando a alguém a responsabilidade de decidir sobre matérias de enorme
relevância, porque ao certo não se sabe o que fazer.

 Outro aspeto transversal caracterizador da Proposta de diploma é ficarem por regulamentar uma
porção assinalável de matérias, remetendo-se para um momento posterior a sua regulamentação,
sem consultar nada num ouvir ninguém.
◦ São disso exemplo:
 O modelo do processo individual do aluno (artigo 2.º).
 Os cursos de educação e formação de dupla certificação ou de formação profissionalizante
(artigo 4.º).
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 As ofertas e as modalidades educativas e formativas do ensino básico (artigos 4.º e 5.º).

2. Opções a nível da organização do currículo.
 Da implementação das opções constantes na Proposta de diploma resultará que os alunos que
frequentem as escolas da Região Autónoma dos Açores irão realizar percursos curriculares muito
distintos.
◦ Distintos entre as diversas escolas da Região, e distintos entre as diferentes turmas – ainda que do
mesmo ano de escolaridade – no contexto de uma mesma escola.
◦ Percursos distintos entre um currículo de cariz geral e globalizante, mais ou menos comum –
designado por “ensino básico regular” –, e percursos curriculares diferenciados de índole de
especialização – de que são exemplo o “ensino artístico especializado” e o “ensino especializado
em desporto” –, ou ainda os percursos de formação profissionalizante.
 São disso exemplo as ofertas educativas e formativas da educação básica (n.º 2 | artigo 4.º).
 O ensino básico regular.
 O ensino artístico especializado.
 O ensino especializado em desporto.
 Desde logo é questionável que a par do ensino básico regular surja a oferta de vertentes de
ensino especializado, no contexto do ensino básico, que deveria assumir o carácter de uma
formação geral, holística e globalizante.
◦ A oferta educativa e formativa que contempla percursos curriculares tão distintos encerra em si
mesma a preocupação de poder acentuar assimetrias sociais, que em nada concorrem para
garantia da “igualdade de oportunidades” e para a “igualdade de acesso à escola pública”,
sobretudo a nível da desejável, e consequente, frequência do ensino secundário.
◦ Aliás, nesta linha de análise, perspetiva-se poder a oferta do ensino básico compreender cursos de
educação e formação que visam o cumprimento da escolaridade obrigatória e a inserção na vida
ativa, como sejam os cursos de dupla certificação ou de formação profissionalizante (n.º 3 | artigo
4.º).
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 O que é preocupante, e vislumbramos com receio, é a eventualidade do progressivo crescimento
da frequência destes cursos por parte dos alunos desta Região Autónoma, com consequências
quanto ao acentuar das assimetrias sociais.
 Fator que poderá ser potenciado pela possibilidade de a tomada de decisão sobre a definição do
currículo a proporcionar aos alunos do ensino básico poder decorrer da sua própria participação
e escolha, tal como previsto no diploma, a saber:
 “As unidades orgânicas devem promover o envolvimento dos alunos, definindo procedimentos
regulares de auscultação e participação dos alunos no desenho de opções curriculares e na
avaliação da sua eficácia na aprendizagem.” (n.º 6 | artigo 17.º).
◦ O que é preocupante, e vislumbramos com receio, é a eventualidade de para um número cada vez
maior de alunos o cumprimento da escolaridade obrigatória – definida como a frequência do
ensino até aos 18 anos de idade (Lei n.º 85/2009) – se ficar pela conclusão do ensino básico.
 Isto quando seria premente que a Região Autónoma dos Açores assumisse o compromisso de a
conclusão da escolaridade obrigatória coincidir com a conclusão do ensino secundário.
 A este propósito, importa lembrar os índices que à Região Autónoma dos Açores respeitam
quanto ao abandono escolar precoce – que se cifra no triplo da média nacional e é três vezes
superior ao objetivo definido para alcançar em 2020 –, tendo, porém, sido já assumido pelo
Governo da Região Autónoma dos Açores o fracasso no cumprimento de tais metas.

Sindicato Democrático dos Professores dos Açores, Ponta Delgada, 02 de maio de 2019.
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Parecer sobre a Proposta de Decreto Legislativo Regional que estabelece os princípios
orientadores da organização e da gestão curricular da Educação Básica para o Sistema
Educativo, em período de discussão, na Assembleia Legislativa Regional.

Tempos vivemos em que há estudos que consubstanciam, confirmam ou negam qualquer
teoria ou argumento apresentado, pelo que nos absteremos de afirmar outra que não a nossa
convicção, advinda da experiência profissional e da análise da atual conjuntura e revolução
tecnológica, para este parecer que se pretende objetivo e sem enleios:
Entendemos que o princípio da flexibilidade peca apenas por tardio, para fazer face à
diversidade de alunos dentro de uma turma, escola ou localidade, com realidades e apoios
distintos, condicionantes da sua perceção do mundo. Entendemos ainda que esta flexibilidade
deve existir com dois propósitos fundamentais: garantir a equidade de oportunidades para
todos os alunos, permitindo-lhes evoluir seja qual for o seu ponto de partida e fazer o melhor
para garantir ferramentas que permitam um futuro profissional, pessoal e coletivo que possa
fazer frente aos desafios vindouros, que se afiguram muitos e graves, uma vez que o mundo
que herdam se encontra em desequilíbrio em várias frentes, como por exemplo, a
sustentabilidade ambiental, social, cultural e económica.
Por esse motivo, a escola de hoje tem que preparar cidadãos proativos, pensadores, críticos e
fazedores e não objetos formatados, seguidores, impotentes, descrentes, desacreditados e
dotados de ferramentas obsoletas. A escola tem a obrigação, no nosso entender, de mobilizar
cidadãos interventores para uma realidade mutável, ensinando-os a articular saberes com
diversos propósitos e abrindo-lhes horizontes em contextos reais.
Não obstante, cremos ser necessário precaver lacunas naquelas que são as aprendizagens
essenciais e na formação de cidadãos. E é neste ponto que consideramos preocupante que,
muito embora as artes, a criatividade, as tecnologias em permanente e rápida evolução e o
saber fazer e projetar constem das prioridades definidas no documento, em particular, no
artigo 17º, estas não se consubstanciam nas horas definidas para a área de referência matricial
obrigatória da Educação Artística e Tecnológica. Às disciplinas de Educação Visual, Tecnologias
de Informação e Comunicação e a Oferta Artística e Tecnológica é oferecida uma carga horária
semanal conjunta de 175 minutos, o que perfaz uma média de 58 minutos por disciplina. Ainda
que seja feita articulação e/ou semestralidade este continua a ser o tempo de referência
disponibilizado. Esta carga horária aniquilará a possibilidade de desenvolver projetos,
nomeadamente projetos de intervenção comunitária e de praticar experimentação técnica e
criativa. Tanto o processo criativo, como a operacionalização do mesmo necessitam tempo de
maturação, execução e testagem, já para não falar das necessidades próprias dos processos
técnicos e materiais. Esta redução comprometerá gravemente as aprendizagens essenciais
dado que estas áreas trabalham intensivamente a promoção do pensamento divergente, a
motricidade fina (de resto, essencial a tantas áreas), a articulação destas áreas com as
científicas e sociais, os projetos envolvendo o meio e o desenvolvimento das linguagens
expressivas pessoais ou coletivas.
Deste modo, seria mais proveitoso a manutenção dos tempos mínimos necessários à
operacionalização das áreas, como premissa transversal a todos os estabelecimentos,
provendo aos alunos o assegurar equitativo destas competências, permitindo à escola
complementar estas aprendizagens basilares com a gestão dos 25% em projetos
transdisciplinares, cívicos e/ou outros relevantes para a sua realidade e não utilizá-los para

colmatar lacunas na matriz base, o que comprometeria o cerne da flexibilidade. Este
complemento (sublinhando a distinção entre o que é complemento e o que é basilar) poderia
ser utilizado para projetos comuns em que as artes e a educação tecnológica (que necessita
ser repensada e atualizada e não aniquilada, através da dotação de equipamento adequado e
formação dos professores da área) se complementam com as TIC e as ciências em espaços
comuns oficinais, onde se promoveriam projetos centrados em temáticas de futuro como
robótica, Internet of Things, ações de intervenção ambientais e outros.
Grupo de Artes Visuais da Escola Secundária de Lagoa
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DEPARTAMENTO CURRICULAR DE CIÊNCIAS FÍSICAS E NATURAIS
O departamento curricular de Ciências Físicas e Naturais salienta como aspetos positivos deste
decreto:
- Introdução da Autonomia e flexibilidade curricular.
- Existência da disciplina de Inglês e das Tecnologias da Informação e Comunicação em todos os
ciclos de ensino.
- Introdução da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento.
- Introdução das Atividades de Apoio à Aprendizagem (2 tempos).
- Introdução dos Domínios de Autonomia Curricular.
- As Atividades de Complemento Curricular.
- A área disciplinar de História, Geografia e Cultura dos Açores, que na opinião do departamento
deve ser transdisciplinar.
O departamento curricular de Ciências Físicas e Naturais alerta para o facto que alguns números
do Artigo 19.º deste decreto, embora necessários, acarretam um aumento da carga burocrática
para a qual devem ser atribuídos tempos na componente não letiva, nomeadamente:
- n.º 3 alínea d) “... produção de informação descritiva sobre os desempenhos dos alunos;”
- n.º 3 alínea e) “ ... monitorização, avaliando a intencionalidade e o impacto das estratégias e
medidas adotadas.”
- n.º 5 alínea b)

O Coordenador de Departamento
João Rosas
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DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO ESCOLAR

ASSUNTO: Parecer do departamento sobre a proposta da nova matriz curricular

Considerando a deliberação da Assembleia de Escola da EBI de Arrifes, e consequente pedido de
parecer ao DEFDE sobre a proposta da nova matriz curricular, este departamento é da seguinte
opinião:
POSITIVO
NEGATIVO
No que concerne ao 1.º CEB, é muito É muito negativa a redução da carga
positiva a integração da disciplina de horária semanal da área de Expressão
Inglês nas 25 horas letivas dos alunos.
Físico-Motora (EFM), de 3 aulas semanais
para apenas 2, numa altura em que nas
Salientamos como muito positivo o nossas escolas prolifera a obesidade
reconhecimento da importância da infantil, com mais de 1/3 dos nossos
atribuição da lecionação da Área de EFM alunos a apresentarem problemas de
a um docente especializado na área.
excesso de peso.
Continua a ser excessiva a carga letiva das
áreas de Português e Matemática,
pensamos que deveria ser dada maior
atenção às áreas de expressões.
Facto de haver o aparecimento de
diversos projetos educativos, mas nem
sempre serem disponibilizados os
recursos
necessários
para
os
implementar.
SUGESTÕES
Reduzir 1 hora na carga letiva das áreas de Português e Matemática do 1.º CEB, e
essas duas horas deveriam ser distribuídas da seguinte forma: mais 1 hora para EFM
e mais 1 hora para as restantes áreas das Expressões.
O DEFDE também é da opinião de que mais do que se proceder a alterações nas
matrizes curriculares, seria de extrema importância proceder as uma revisão
exaustiva dos programas educativos de cada disciplina, tornando-os mais reduzidos e
adequados à realidade educativa dos nossos dias.

Nos 2.º e 3.º ciclos, este departamento é da opinião que a carga letiva semanal da disciplina de
Educação Física se ajusta à realidade e necessidades dos alunos, sendo da opinião que se deverá
optar por aulas de 45 minutos.
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PARECER DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS

No âmbito das prioridades definidas no Programa do XXI Governo Constitucional para a área da
educação, foi autorizada, em regime de experiência pedagógica, a implementação do projeto de
autonomia e flexibilidade curricular dos ensinos básico e secundário, no ano escolar de
2017/2018 (Despacho n.º 5908/2017, de 5 de julho). Os seus objetivos são: refletir sobre as
vicissitudes e oportunidades da flexibilidade curricular; construir conhecimento histórico e
geográfico através do trabalho em projeto; partir de uma problemática e fazê-la de forma
interdisciplinar; analisar e construir recursos pedagógicos.
O aluno do século XXI deve saber utilizar conceitos, trabalhar em projeto e de forma
interdisciplinar, sem trair a especificidade de cada área científica e disciplinar. Neste contexto, as
Ciências Sociais estendem a mão ao Inglês, às Ciências, à Educação Musical, à Educação Visual e
Tecnológica, às Tecnologias de Informação e Comunicação… A todas as disciplinas do Plano
Curricular. Deve ser sobressaído o Português na e com a História. Pois, este vive em conjunto
com a História, quando um excerto é lido e pensado, quando um documento é analisado e
refletido, quando é redigido um texto. Através do ensino da História e da aprende-se o Português.
Assim, são realizadas experiências de aprendizagem colaborativas e/ou autorreguladas.
Constam da operacionalização das aprendizagens essenciais das disciplinas
a) promover estratégias que envolvam aquisição de conhecimento, informação e outros saberes,
relativos aos conteúdos das AE (Aprendizagens Essenciais), que impliquem a necessidade de
rigor, articulação e uso consistente de conhecimentos; seleção de informação pertinente;
organização sistematizada de leitura e estudo autónomo; análise de factos, teorias, situações,
identificando os seus elementos ou dados; tarefas de memorização, verificação e consolidação,
associadas a compreensão e uso de saber, bem como a mobilização do memorizado; estabelecer
relações intra e interdisciplinares; b) promover estratégias que envolvam a criatividade dos
alunos imaginar hipóteses face a um fenómeno ou evento; conceber situações onde
determinado conhecimento possa ser aplicado; criar um objeto, texto ou solução face a um
desafio; analisar textos ou outros suportes com diferentes pontos de vista, concebendo e
sustentando um ponto de vista próprio; usar modalidades diversas para expressar as
aprendizagens (por exemplo, imagens); criar soluções estéticas criativas e pessoais; c) promover
estratégias que desenvolvam o pensamento crítico e analítico dos alunos, incidindo em:
mobilizar o discurso (oral e escrito) argumentativo (expressar uma tomada de posição, pensar e
apresentar argumentos e contra-argumentos, rebater os contra-argumentos); discutir conceitos
ou factos numa perspetiva disciplinar e interdisciplinar, incluindo conhecimento disciplinar
específico; analisar textos com diferentes pontos de vista; - problematizar situações; analisar
factos, teorias, situações, identificando os seus elementos ou dados, em particular numa
perspetiva disciplinar e interdisciplinar; d) promover estratégias que envolvam por parte do
aluno tarefas de pesquisa sustentada por critérios, com autonomia progressiva; incentivo à
procura e aprofundamento de informação; recolha de dados e opiniões para análise de temáticas
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em estudo. e) promover estratégias que requeiram/induzam por parte do aluno aceitar ou
argumentar pontos de vista diferentes; promover estratégias que induzam respeito por
diferenças de características, crenças ou opiniões; confrontar ideias e perspetivas distintas sobre
abordagem de um dado problema e ou maneira de o resolver, tendo em conta, por exemplo,
diferentes perspetivas culturais, sejam de incidência local, nacional ou global; f) promover
estratégias que envolvam por parte do aluno: tarefas de síntese; tarefas de planificação, de
revisão e de monitorização; registo seletivo; organização (por exemplo, construção de sumários,
registos de observações, relatórios de visitas segundo critérios e objetivos); elaboração de planos
gerais, esquemas; promoção do estudo autónomo com o apoio do professor à sua concretização,
identificando quais os obstáculos e formas de os ultrapassar; g) promover estratégias que
impliquem por parte do aluno: saber questionar uma situação; interrogar-se sobre o seu próprio
conhecimento prévio; ações de resposta, apresentação, iniciativa; h) promover estratégias
envolvendo tarefas em que, com base em critérios, se oriente o aluno para se autoanalisar;
identificar pontos fracos e fortes das suas aprendizagens; descrever processos de pensamento
usados durante a realização de uma tarefa ou abordagem de um problema; considerar o
feedback dos pares para melhoria ou aprofundamento de saberes; a partir da explicitação de
feedback do professor, reorientar o seu trabalho, individualmente ou em grupo; i) promover
estratégias que criem oportunidades para o aluno colaborar com outros, apoiar terceiros em
tarefas; fornecer feedback para melhoria ou aprofundamento de ações dos seus colegas; apoiar
atuações úteis para outros (trabalhos de grupo); j) promover estratégias e modos de organização
das tarefas que impliquem por parte do aluno a assunção de responsabilidades adequadas ao
que lhe for pedido; organizar e realizar autonomamente tarefas; assumir e cumprir
compromissos, contratualizar tarefas; a apresentação de trabalhos com auto e heteroavaliação;
dar conta a outros do cumprimento de tarefas e funções que assumiu; k) promover estratégias
que induzam ações solidárias para com outros nas tarefas de aprendizagem ou na sua
organização /atividades de entreajuda; - disponibilidade para o autoaperfeiçoamento.
Os professores, nas suas práticas e metodologias de trabalho, colocam os seus alunos a fazer, a
pensar, a discutir. E eles produzem coisas fantásticas, que consolidam aprendizagens. E para isso
é necessário um bem precioso: Tempo. Tempo para criar um objeto, texto ou solução face a um
desafio. Tempo para tarefas de pesquisa sustentada por critérios, com autonomia progressiva.
Tempo para a apresentação de trabalhos com auto e heteroavaliação. Tempo para a
disponibilidade para o autoaperfeiçoamento. Tempo para se criarem relações empáticas entre o
professor e o aluno. Tempo para se organizar ações solidárias para com outros nas tarefas de
aprendizagem ou em atividades de entreajuda.
Por isso, o Departamento de Ciências Sociais e Humanas vê com preocupação a possível redução
da componente horária das disciplinas que o compõem.
O ensino das Ciências Sociais e Humanas é imprescindível. No pensar de Schmidt e Cainelli «O
professor de história ajuda o aluno a adquirir as ferramentas de trabalho necessárias para
aprender a pensar historicamente, o saber-fazer, o saber-fazer-bem, lançando os germes do
histórico. Ele é responsável por ensinar ao aluno como captar e valorizar a diversidade das fontes
e dos pontos de vistas históricos, levando-o a reconstruir, por adução, o percurso da narrativa
histórica.»
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A História e a Geografia ensinam ao pré-adolescente que ele é um sujeito histórico e espacial e
contribuem para a formação de cidadãos civicamente responsáveis, remete-nos para a cidadania,
que implica um conjunto de regras de comportamento explícitas e implícitas. É importante que
sejamos capazes de promover a cidadania nos alunos, porque como professores propomo-nos a
“(…) formar as crianças e os jovens para a intervenção democrática através de uma atividade
democrática exemplificante.” (NIZA, 2012:160) É preciso aprender a pensar, a não menorizar a
História e a valorizar as Humanidades. A História não é a capacidade de decorar datas ou nomes
de capitais, rios ou heróis.
A História e a Geografia não são só o estudo dos acontecimentos do passado e do espaço, elas
valorizam o desenvolvimento sustentável, promovem a inclusão, o respeito pela diversidade, a
cooperação, a valorização dos direitos humanos, a sensibilização para a saúde do planeta e a
realização das gerações futuras. O que é fundamental num mundo cada vez mais complexo e
conflituoso.
O passado e o espaço dão-nos elementos para compreendermos o presente, pois a História e a
Geografia não são ciências ou disciplinas que visam estudar somente o passado morto e imutável
e o espaço estável e inalterado, pelo contrário, são vida, movimento e transformação. A História
e o espaço são fruto da ação humana através dos tempos. Onde existir o Homem existe a História
e Geografia. Estudar História e Geografia não é achar respostas; é antes aprender a fazer
perguntas, é através dela que os homens compreendem a vida em comunhão e o seu papel nesta
sociedade, ou seja, a História e a Geografia são inerentes ao ser humano, pois ele não só as
constrói como também é construído por elas, através delas compreende melhor o meio em que
vive. Ao estudar o Homem, a História privilegia a dimensão temporal e a Geografia a dimensão
espacial da existência humana. Quando percebemos o nosso passado histórico e o espaço temos
condições de agir sobre a realidade. Assim, a História e a Geografia são uma necessidade humana
e social, elas ensinam-nos a conviver com as diferenças, com as múltiplas culturas.
Não deixemos marginalizar a cultura em favor de uma supremacia técnico-racional que resulta
cada vez mais num mundo agressivo e violento. Que não se desvalorize o ensino das Ciências
Humanas e a importância que ele tem para a construção do indivíduo como pessoa. Que não se
desvalorize o “ensino humano”, como diria Paulo Freire, que não se despreze a reflexão do
Homem sobre o Homem.
A escola tem nas mãos uma missão nobre: deve proporcionar aos alunos Cultura. “O homem
enche de cultura os espaços geográficos e históricos. Cultura é tudo o que é criado pelo Homem.
Tanto uma poesia como uma frase de saudação. A cultura consiste em recriar e não repetir. O
homem pode fazê-lo, porque tem uma consciência capaz de captar o mundo e transformá-lo. (…)
A educação não é um processo de adaptação do indivíduo à sociedade. O homem deve
transformar a realidade para ser mais.” Paulo Freire, 1982.
Pelo exposto, consideramos que não existe qualquer razão para a diminuição da carga horária
semanal e, consequentemente, dos tempos letivos das disciplinas de História e Geografia de
Portugal, História e Geografia.
Os docentes do Departamento de Ciências Sociais e Humanas

Assembleia de Escola

Departamento Curricular de Educação Pré-Escolar

Decorrente do pedido de parecer relativo ao documento/proposta do Decreto Legislativo
Regional, sobre a Matriz Curricular, as conselheiras deste departamento consideram que está de
acordo com o exposto nas novas OCEPE, documento orientador da educação pré-escolar,
segundo o qual já trabalhamos, definindo-se, finalmente, que estão em vigor, mas com o CREB
ainda associado.
No entanto, sugere-se que sejam clarificados os pontos abaixo descritos:
»no ponto 4 do artigo 2.º, a redação parece confusa, uma vez que considera que…

…e no ponto 1 do mesmo artigo já indica que o CREB abrange todo os alunos que integram o
sistema educativo regional(?). Por esse motivo não haveria necessidade do ponto 4, uma vez que
a educação pré-escolar faz parte do sistema educativo regional;
» o artigo 3.º é positivo;

» no ponto 2 do artigo 7.º é positivo que não haja uma carga das componentes do currículo na
Matriz da educação pré-escolar, o que respeita as OCEPE;
» no artigo 9.º, do ponto 1 ao 5, apesar de se fixarem na pesquisa e investigação, já é
visivelmente relevante termos tantos pontos ligados à educação pré-escolar;
» no artigo 14.º referente à LGP, esta deveria ser incluída na Matriz Curricular do pré-escolar,
uma vez que já é uma realidade em muitas salas do pré-escolar, considerando-se ser da maior
importância no nosso sistema educativo.
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Finalmente, no artigo 21.º, não mencionaram o pré-escolar.

Arrifes, 17 de maio de 2019
A coordenadora de departamento
Rosa Lima Barreto
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DEPARTAMENTO DO 1.º CICLO
Após a análise da Proposta do Decreto Legislativo Regional que estabelece os Princípios
Orientadores da Organização e da Gestão Curricular da Educação Básica para o Sistema Educativo
e, sobretudo no que concerne à organização da matriz curricular, o Departamento do 1.º Ciclo
do Ensino Básico da Escola Básica Integrada de Arrifes entende que:
1.

O reforço do apoio individualizado, ao final do dia, para os alunos com dificuldades, não

aumenta a sua taxa de sucesso, tal como se comprovará pela análise das atas elaboradas em
experiência anterior.
2.

O aumento do tempo de permanência na escola dos alunos será prejudicial, uma vez que

a falta de atenção/concentração já se mostra excessiva e, por outro lado, os alunos ficarão
impedidos da prática de atividades extracurriculares que já frequentam ou poderão vir a
frequentar.
3.

A redução dos tempos destinados à área da Expressão Físico-Motora acarretará

consequências graves para a saúde das crianças, por se verificarem altos níveis de imobilidade e
obesidade infantil.
4.

Constata-se que a perda de 1 tempo na disciplina de Estudo do Meio é contraproducente,

sobretudo nos 3.º e 4.ºs anos, face à extensão e complexidade dos conteúdos desenvolvidos.
5.

Verifica-se um acréscimo de trabalho dos docentes do 1.º ciclo, já excessivo relativamente

aos restantes ciclos, que terão de preparar as aulas de apoio, proceder ao registo do que é feito
com esses alunos e continuar com as formações de Português e Matemática, para além da
preparação diária das restantes aulas.
6.

A dificuldade em a escola assegurar todas as substituições, por falta de recursos humanos,

como é o caso das disciplinas de Inglês e Educação Física, obriga, muitas vezes, a que sejam os
docentes do 1.º ciclo, a assegurar as aulas destes docentes.

Assembleia de Escola
7.

A disciplina de EMRC deverá constar no horário, obrigatoriamente, ao último tempo letivo

por se tratar de uma disciplina de frequência facultativa, o que não tem vindo a ser considerado.
8.

A possibilidade de cada Unidade Orgânica gerir até 25% da carga horária semanal de cada

componente do currículo criará diferenças entre alunos de diferentes escolas.
9.

O Departamento do 1.º Ciclo desta Unidade Orgânica, considera que, mais uma vez, se

perdeu uma excelente oportunidade para debater a fundo o modelo de gestão para este ciclo,
nomeadamente ao nível da uniformização da carga letiva.
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PARECER DO DEPARTAMENTO CURRICULAR DE LÍNGUAS
O DOCUMENTO EM QUESTÃO ESTÁ BEM ELABORADO/ORGANIZADO E TEM PRESSUPOSTOS
BASEADOS NA APRENDIZAGEM DO ALUNO. NO ENTANTO, ESTES PRESSUPOSTOS TÊM
ALGUMAS LACUNAS NO QUE DIZ RESPEITO ÀS SEGUINTES PONDERAÇÕES:
1.

Pág.2

Cabe às unidades orgânicas “apostar na diversidade de estratégias para as ultrapassar
(dificuldades) e garantindo que cada aluno, na sua individualidade, obtenha o limite das suas
potencialidades, no sentido de promover o sucesso educativo…”.
Esta afirmação é um pouco idealista.
2.

Pág.8

Artigo 6.º (Autonomia e Flexibilidade Curricular)
6- Do disposto nos números anteriores não pode resultar um aumento de pessoal docente.
Projetos deste género requerem mais tempo para planificar, adequar e articular conteúdos o
que leva à necessidade de uma gestão da componente letiva no horário docente. Requer mais
docentes para uma efetiva qualidade de ensino- aprendizagem.
3.
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Artigo 9.º (Organização)
8- A disciplina de História, Geografia e Cultura dos Açores é de oferta e frequência obrigatória
nos 2.º e 3.º ciclos.
9- Pese embora o caráter transversal de História, Geografia e Cultura dos Açores, compete à
unidade orgânica a forma como se desenvolve, de entre as seguintes opções:
a)

A abordagem transdisciplinar, no âmbito de diferentes disciplinas da matriz curricular de

base.
b)

A oferta como disciplina autónoma, com um tempo letivo semanal nunca inferior à

unidade temporal definida pela unidade orgânica, nos termos do n.º 1 do artigo 6.º.
O Departamento concorda com a opção b).???
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4.Pág.19
Artigo 17.º (Prioridades e opções curriculares estruturantes)
2-c) Alternância, ao longo do ano letivo, de períodos de funcionamento disciplinar com períodos
de funcionamento multidisciplinar, em trabalho colaborativo;
Estive a atender uma formação com o tema “Trabalho Colaborativo”, facultado pela DRE
Açores, em setembro, e há que haver uma abertura no que diz respeito a disponibilidade nas
cargas horárias dos docentes. O trabalho colaborativo é todo um processo que acontece dentro
e fora do contexto de sala de aula (pré-observação; observação e pós-observação de aulas
entre colegas), de partilha e de observação de experiências e metodologias que vão para além
da articulação pedagógica. É necessária uma carga horária (tempos letivos no horário) que
corresponda ao trabalho solicitado, quer implique mais recursos humanos ou não.
c)

Desenvolvimento de trabalho prático ou experimental com recurso a desdobramento de

turma ou outra organização.
É possível se houver mais recursos humanos.
5.

Artigo 19.º (Dinâmicas pedagógicas)

5- …
a) O trabalho colaborativo, valorizando-se o intercâmbio de saberes e de experiências, através
de práticas de:
i)

Coadjuvação entre docentes, do mesmo ano ou ciclo, de vários ciclos e níveis de ensino e

de diversas áreas disciplinares;
Isto não se trata de trabalho colaborativo, muito menos quando se fala de vários níveis de
ensino e de diversas áreas curriculares. Não se trata de articulação ou DAC!
ii)

Permuta temporária entre docentes da mesma área ou domínio disciplinar;

Os horários de todos os docentes têm de ser coincidentes para que seja possível.
b) A criação de grupos de trabalho para:
i) Aquisição, desenvolvimento e consolidação de aprendizagens específicas, com vista à
promoção da articulação entre componentes de currículo e de formação, áreas disciplinares,

Assembleia de Escola
disciplinas ou unidades de formação de curta duração, a funcionar, em regra, de forma
temporária;
ii) Atividades de Apoio à Aprendizagem, assentes em metodologias de diferenciação pedagógica
com vista à recuperação ou melhoria das aprendizagens;
iii) Desenvolvimento de trabalho autónomo, interpares, com mediação de professores;
De novo, são necessários mais tempos letivos e mais recursos humanos que estejam em
consonância com os horários dos outros docentes para a execução produtiva destes 3 pontos.
O Departamento Curricular de Línguas
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O Departamento de Expressões e Tecnologias pronunciou-se em relação à PROPOSTA DE
DECRETO LEGISLATIVO REGIONAL-, QUE ESTABELECE OS PRINCÍPIOS ORIENTADORES DA
ORGANIZAÇÃO E DA GESTÃO CURRICULAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA PARA O SISTEMA
EDUCATIVO REGIONAL não concordando com generalidade dos pontos, essencialmente as
alterações propostas à matriz curricular que altera a carga horária das disciplinas da vertente
Artística e Tecnológica.
Assim:
O departamento propõe que as aulas se mantenham em tempos de 45 minutos.
Os docentes deste grupo consideram que a Tecnologia da Informação e Comunicação deveria ser
integrada noutro crédito horário e não no âmbito das disciplinas artísticas
A literacia em TIC é também muito importante, contudo, não se pode confundir o seu papel,
conteúdos e didática com o papel, conteúdos e didática das Expressões Artísticas ou, se se quiser,
Expressões Artísticas e Tecnológicas. Aqui, a designação - tecnológicas foi acrescentada por via
da Educação Tecnológica que prevê a importância de trabalhar diversas tecnologias com os
alunos. Não devem ser confundidos os objetivos nem o carácter dessa designação com
Tecnologias da Informação e Comunicação. As TIC são cada vez mais uma ferramenta ao serviço
das artes e, são por isso trabalhadas por estes três grupos, no âmbito das suas disciplinas, sempre
que possível. Importa ainda referir que de nada adianta integrar as TIC, seja onde for, enquanto
as escolas não tiverem os equipamentos e programas necessários para um trabalho efetivo e útil
com os alunos.
O grupo de 240, 2. º ciclo propõe que a carga horária se distribua da seguinte forma:
Educação Visual: 90 minutos, Educação Tecnológica: 90 minutos e Educação Musical 45 + 45 min
e TIC 45. Sobrando 10 minutos dos 325 semanais.
O grupo 600, Educação Visual propõe que os tempos destinados à Educação Artística e
Tecnológica sejam repartidos da seguinte forma: 90 minutos para a disciplina de Educação Visual,
em regime semanal, e 90 minutos, para as disciplinas, a existir, Tecnologia da Informação e
Comunicação e as de ofertas da escola em regime semestral.
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Como disciplinas de oferta da escola, este grupo disciplinar entende que esta unidade orgânica
pode facultar aos alunos, à entrada do 3.º ciclo, as disciplinas de Educação Tecnológica bem como
a disciplina de Fotografia e Vídeo e Música.
A proposta da disciplina de Fotografia e Vídeo surge porque esta unidade orgânica reúne os
recursos e condições necessárias para a sua boa prática, nomeadamente equipamento de registo
fotográfico e de vídeo, de um laboratório de fotografia, equipado com bancada de revelação
fotográfica e de um ampliador.
É de referir que, que ao longo dos últimos anos tem-se registado um grande número de alunos
interessados nesta vertente artística.
A proposta da disciplina de Educação Musical deve-se ao facto de haver recursos humanos e
materiais para a lecionação da referida disciplina assim como o facto de ser também uma das
disciplinas com interesse na sua frequência por parte dos discentes.
O grupo 530, Educação Tecnológica, 3.º ciclo, considera que, devido à natureza e metodologia
desta disciplina, que privilegia o trabalho de projeto, de carácter prático, criativo e experimental,
se mantenha. Não só a opção no 3.º ciclo, como também a carga horária atual, ou seja, 90
minutos, nos 7.º e 8.º anos e 90 + 45 minutos no 9.º ano. A disciplina deve continuar a funcionar
em regime semestral, em conjunto com as outras áreas artísticas ou tecnológicas. Acrescenta-se
ainda que a Escola deve rentabilizar e dispor dos recursos humanos e materiais de que dispõe.
No que diz respeito à lecionação da disciplina Historia e Geografia, Cultura dos Açores, o
departamento considera que esta deve ter um caráter transdisciplinar, no âmbito de diferentes
disciplinas da matriz curricular de base. Ou seja, os docentes em cada uma das suas disciplinas
abordarão, tanto quanto possível, conteúdos ou temas de possível articulação que permitam a
efetiva interiorização da açorianidade.
No que diz respeito aos domínios de autonomia curricular (DAC) e uma vez que esta área é uma
opção curricular que privilegia o trabalho prático e ou experimental, e até mesmo criativo, em
suma a metodologia projetual, os docentes deste departamento consideram que esta disciplina,
deveria ser lecionada em par pedagógico com um docente com habilitações na área da Educação
Artística, uma vez que estes se encontram capacitados para tal, quer pela natureza das disciplinas
que lecionam, quer pelas metodologias utilizadas na sala de aula.
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Parecer do Departamento Curricular de Matemática (DCM) sobre a proposta de Decreto
Legislativo Regional que estabelece os princípios orientadores da organização e gestão
curricular da Educação Básica para o sistema educativo regional
O Departamento Curricular de Matemática (DCM) considera que o diploma está elaborado no
sentido de contribuir para:
- a maior qualidade do processo ensino-aprendizagem e consequente melhoria dos resultados
escolares;
- o desenvolvimento das competências definidas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade
Obrigatória;
- uma geração mais qualificada, competente e civicamente mais participativa.
Neste contexto destaca:
- a flexibilidade curricular;
- a oferta e organização das Atividades de Apoio à Aprendizagem e de Atividades de
Complemento Curricular;
- a valorização da abordagem transdisciplinar;
- a integração de Tecnologias de Informação e Comunicação em todos os ciclos;
- a opção curricular de trabalho interdisciplinar e/ou articulação curricular através dos Domínios
de Autonomia Curricular (DAC);
- a obrigatoriedade de Inglês no 1.º Ciclo;
- a monitorização regular do planeamento curricular dada a importância da avaliação para a
melhoria;
- as prioridades e opções curriculares estruturantes inovadoras que vão de encontro aos
objetivos;
- as dinâmicas pedagógicas definidas.
Não obstante, existem à partida alguns constrangimentos:
- o vasto leque de ambições colide, em parte, com o princípio de cumprimento das orientações
programáticas no caso de algumas disciplinas com programas muito extensos (as aprendizagens
essenciais não resolveram completamente esta questão);
- a implementação de mudanças estruturantes e que implicam de alguma forma para muitos
envolvidos alteração de paradigma, sem que haja uma preparação prévia dos docentes;
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- a falta de tempo nos horários dos professores para desenvolverem de forma colaborativa,
planificada, refletida e eficaz tudo aquilo que se pretende (falta de recursos humanos);
- um só tempo para Cidadania e Desenvolvimento (preferível 2 tempos);
- dificuldades para o caso de mudanças de escola a meio do percurso (por exemplo, pelo
funcionamento das disciplinas em trimestre e semestre ou pela organização de História,
Geografia e Cultura dos Açores de modo transversal ou como disciplina autónoma). Neste
contexto, a opinião do departamento é que a organização do funcionamento das disciplinas por
trimestre, semestre ou outro período de tempo e da componente curricular de História,
Geografia e Cultura dos Açores não deveriam ser opcionais. Acrescenta que seria preferível que
todas as escolas lecionassem os conteúdos previstos para essa componente curricular de forma
transversal, não dando lugar à possibilidade de uma nova disciplina autónoma.
O DCM considera, também, que o ponto 2 do Artigo 18.º gera alguma confusão, pois está
indicado que estão explicitadas as componentes fundamentais do projeto curricular de escola,
mas inclui também componentes do projeto educativo de escola e que a carga semanal atribuída
à componente Educação Artística e Tecnológica, no 3.º Ciclo, é insuficiente (total 175 minutos)
para ser distribuída pelas 3 disciplinas.
Finalmente, o DCM manifesta o seu desagrado por o pedido de parecer ter sido solicitado numa
altura pouco propícia a uma reflexão mais aprofundada e com um curto limite de tempo para
análise do diploma. Além disso, defende que deveria aguardar-se por uma avaliação da
implementação do PAFC na região, para só então elaborar-se este diploma.

ESCOLA BÁSICA INTEGRADA DE CAPELAS
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PARECER
Proposta n.º 41
Decreto legislativo regional
“Estabelece os princípios orientadores da organização e da gestão
curricular da educação básica para o sistema educativo regional”

Departamento de Expressões Visuais e Tecnologias

abril de 2019

Este departamento assinala como positiva a indicação dos seguintes princípios, no
preâmbulo do documento:
- resposta aos desafios da globalização, do desenvolvimento tecnológico e dos avanços
técnicos e científicos;
- reforço dos valores da democracia e da autonomia;
- definição da metacognição, da colaboração, da criatividade e do empreendedorismo
como objetivos a alcançar;
- incremento do trabalho interdisciplinar;
- desenvolvimento das capacidades de comunicação e de expressão em meios
multimodais;
- aprofundamento da educação inclusiva.

Disposições e princípios gerais e organização e gestão do currículo regional
Quanto ao artigo 1.º temos a referir, quanto ao ponto 4, que se desconhece a
nível regional qualquer estrutura ou escola de referência no ensino a distância.
Salientamos que apesar de ter sido dado algum relevo a esta forma de ensino em
termos de capacidade instalada e de formação contínua (inclusive os cursos de
mestrado nesta área que relevavam até há alguns anos para a progressão na carreira
docente) esse investimento parece hoje completamente estagnado. Acreditamos que
esta modalidade de ensino, per si, ou em modalidade híbridas, poderia ser uma
resposta eficaz, por exemplo, para alunos hospitalizados ou ausentes da região por
períodos prolongados.
Quanto ao artigo 6.º, parece-nos ainda pouco clara a concretização da
autonomia e da flexibilidade curricular, nomeadamente no que se refere ao ponto 4.
Neste sentido parece-nos que a formulação do decreto legislativo deveria ser
precedida de um amplo debate onde os resultados das “experiências-piloto” da
flexibilidade curricular fossem apresentados publicamente, demonstrando o
funcionamento e as mais-valias deste regime, e apontando boas práticas que possam
ser adotadas pelas escolas.
Em relação às matrizes curriculares, artigo 7.º (e aos anexos para os quais nos
remete), defendemos o seguinte:
- No 1.º ciclo, a mobilização de professores da especialidade para as Expressões,
nomeadamente para a Educação e Expressão Plástica (como acontece por exemplo
com a Educação Física).
- No 2.º ciclo, não encontramos motivo para abolir o par pedagógico e a disciplina de
Educação Visual e Tecnológica (EVT) até porque esta área curricular materializa de
forma cabal aquilo que é defendido para todas as outras – trabalho com a metodologia
de projeto, atividades colaborativas, assunção do trabalho prático e experimental,
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mobilização de diferentes saberes e potenciamento da bidisciplinaridade.
Questionamos, portanto, porque é que a matriz curricular atomiza pela primeira vez
nos Açores as áreas de Educação Visual (EV) e Educação Tecnológica (ET) no currículo
do 2.º ciclo. Não entendemos, ainda, porque se acrescenta uma nova área no grupo de
disciplinas da “educação artística e tecnológica” – Tecnologias da Informação e
Comunicação (TIC) – porquanto esta tecnologia implica, pela sua natureza,
conhecimentos científicos sólidos de matemática e programação, o que leva a que os
professores deste grupo disciplinar sejam normalmente integrados nos departamentos
de matemática e ciências exatas (como de resto acontece na nossa escola).
Assinalamos que neste ciclo para a disciplina de ET é prescrito o trabalho em
coadjuvação para grupos superiores a quinze alunos.
- No 3.º ciclo, achamos um erro e um contrassenso a não inclusão da ET como oferta
curricular obrigatória, desinvestindo nesta área em contradição com o que acontece
no 2.º ciclo. Alertamos que a disciplina se constitui como um espaço singular no
currículo, onde os alunos podem efetivamente conceber / criar / fabricar objetos,
tendo, portanto, uma forte componente prática e operativa.
Notamos o investimento curricular nas TIC, mas consideramos que para todos os
efeitos se trata de um ramo da tecnologia singular, pelas razões que acima
apresentamos, e que por via da integração da disciplina na componente curricular de
“educação artística e tecnológica” se retira espaço para os alunos consolidarem os
conhecimentos adquiridos no 2.º ciclo. Vedando-se desta forma o acesso dos alunos a
uma visão mais alargada das tecnologias e das artes.
Quanto ao artigo 8.º, e à alínea b) do seu 2.º ponto, vemos com bons olhos a
elaboração de planos concretos no âmbito da educação para a cidadania vinculando as
escolas e a comunidade envolvente, até porque os novos fenómenos de indisciplina,
nomeadamente, os associados ao uso das novas tecnologias e das redes sociais nos
preocupam de sobremaneira. Não vemos nenhuma utilidade em mudar o nome da
área curricular de “Cidadania” (que se foi constituindo como uma das disciplinas
charneira do currículo regional) alterando-o para “Cidadania e Desenvolvimento”,
achamos sim que o seu referencial deve ser atualizado.
Quanto ao artigo 9.º e às alíneas a) e b) do seu 6.º ponto, valorizamos o enfâse
dado à realização de projetos de coadjuvação, mas não entendemos como, por um
lado, se faz esta recomendação e por outro se sugere de forma velada a separação da
EVT em EV e ET e do trabalho em par pedagógico.
Nada temos contra o aparecimento da área disciplinar de TIC (ponto 10.º), no
entanto verificamos que tende a obliterar a ET em sentido lato, restringindo-a apenas
às tecnologias digitais. Concluímos isto devido ao facto de TIC aparecer num espaço
curricular onde nunca figurou, fragmentando ainda mais o lugar das disciplinas
artísticas em geral e da ET em particular.
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Questionamos se a EV no 2.º ciclo será efetivamente ministrada em
monodocência já que essa informação está omissa. Reiteramos que somos contrários à
separação da EVT no 2.º ciclo e discordamos do disposto no ponto 13.º uma vez que se
prefigura a hipótese de os alunos fazerem o 3.º ciclo sem terem ET.
Quanto ao 2.º ponto do artigo 17.º, chamamos à atenção para o
acautelamento de situações não previstas e para a desregulação do sistema, com
pesos curriculares que podem ser excessivamente desiguais entre áreas curriculares.
Por via da trimestralização/semestralização de disciplinas podem gerar-se situações de
desigualdade que levem alunos a não frequentarem determinadas áreas curriculares
por mudarem de escola no decurso do ano letivo.

Este departamento, tem ainda a referir que:
- Coloca reservas quanto à disponibilidade de recursos humanos, materiais e
organizacionais para a implementação das medidas propostas.
- Considera difícil compatibilizar a apertada e incoerente malha legislativa e
regulamentar (programas, metas, aprendizagens, perfis, currículos…) vigente com o
exercício da autonomia e da flexibilidade.
- Vê com preocupação a existência de provas de avaliação externa
(nomeadamente os exames nacionais) que não se compadecem com experiências de
ensino/aprendizagem que se querem de tal forma diferenciadas.
- Considera esta proposta um documento aberto nas intenções, mas
restringente na aplicabilidade, onde se anulam a maior parte das características
distintivas do currículo regional, sem motivo aparente nem benefícios previsíveis.
Embora 25% do currículo possa ser distribuído em função dos projetos educativos das
escolas, impõe-se a presença de determinadas áreas curriculares aumentando de
forma massiva a dispersão curricular (no 2.º ciclo passa-se de 10 para 15 componentes
curriculares e no 3.º ciclo de 13 para 17 componentes curriculares).
- Apesar da progressividade da aplicação do normativo (artigo 23.º), que
consideramos prudente, prevê-se um impacto fortíssimo na ação pedagógica dos
grupos de docência de EVT e ET e um aumento de professores sem componente letiva.
Isto terá obrigatoriamente repercussões na gestão do pessoal, podendo traduzir-se
num desperdício de recursos humanos e materiais, com espaços oficinais que
tenderão a ser abandonados e descontinuados, quando na verdade poderiam e
deveriam ser atualizados e/ou reconvertidos, por exemplo, em espaços “maker” ou em
“fablabs”.
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- Prevê um aumento da carga burocrática nas escolas, com mais áreas para
avaliar em número e em modo (com disciplinas que tanto podem ser anuais, como
semestrais ou trimestrais), difícil de conjugar com a organização dos anos letivos e dos
momentos de avaliação tal como atualmente vigoram.
- A indicação de que ¼ do currículo pode ser redistribuído e alterado, pode
incrementar a especialização curricular de certas escolas, acentuando as clivagens
culturais e económicos dominantes.
- O normativo abre espaço à competição entre áreas disciplinares, introduzindo
uma lógica concorrencial de quase-mercado onde as artes continuam a ser
efetivamente subalternizadas.
- No documento em apreço destaca-se o princípio orientador da educação
inclusiva, mas não encontramos perspetivado o “regime jurídico da educação
inclusiva”, nem tão pouco a integralidade da escolaridade obrigatória.
- As transformações que se prefiguram deveriam implicar um plano ambicioso
de formação e (re)qualificação científico-pedagógica da comunidade educativa, algo
que não se vê em prática.
- A autonomia e a flexibilidade preconizadas no projeto poderão ter impactos
nas condições de trabalho e nas regras de distribuição de serviço docente.
- Para as escolas gozarem da autonomia e da flexibilidade curricular referidas,
não seria necessário proceder a uma revisão curricular, nem sequer a uma alteração
legislativa, bastaria um ato administrativo que permitisse às Escolas criarem os
“domínios de autonomia curricular” e gerirem 25% do currículo.
- Finalmente, consideramos que as escolas nunca poderão almejar a qualquer
reforço da autonomia curricular sem existir um efetivo reforço de autonomia
administrativa e de gestão de recursos humanos, materiais e financeiros.

Aprovado por unanimidade.
Capelas, 29 de abril de 2018
O Departamento de Expressões Visuais e Tecnologias
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“O grande objetivo de transformação geracional, mais do que promover a memorização, é
ensinar a comunicar, colaborar, aprender a aprender, promover a imaginação criativa e a
confiança para avançar, na tentativa de expandir o potencial dos alunos.” - Proposta de
Decreto Legislativo Regional - Estabelece os princípios orientadores da organização e da
gestão curricular da Educação Básica para o Sistema Educativo Regional.

No seguimento do supracitado, a disciplina de EVT vai ao encontro das diretrizes
emanadas da Proposta do Decreto Legislativo Regional, uma vez que, desenvolve
competências e aptidões práticas, necessárias para toda a vida, e que contribuem para o
desenvolvimento pessoal dos alunos. Desenvolve ainda, a criatividade, a espontaneidade, a
motricidade fina, a perceção, a capacidade de comunicação, o sentido crítico e a cooperação.
Educa os sentidos, como a visão e o tacto, conduzindo os alunos a conhecerem as suas
limitações, dificuldades e possibilidades de desenvolver, explorar e conhecer as suas
potencialidades, capacidades e habilidades, colaborando assim, no crescimento nos diferentes
campos do saber.
“Para além da aprendizagem pelo projeto, a disciplina de EVT desenvolve‐se mediante uma
amálgama de teorias como a aprendizagem por descoberta, a aprendizagem
colaborativa/cooperativa, a aprendizagem experiencial e a aprendizagem humanista, por isso tão
enriquecedora para os alunos que a aprendem e para os professores que a ensinam. Com o contributo
da disciplina de EVT, o conhecimento absoluto e desintegrado cede lugar a um conhecimento atento
às necessidades de uma sociedade marcada por uma transformação constante. Abre‐se, pois, o
caminho para o saber prático do saber que, desta forma, vai ao encontro dos novos objetivos
educacionais: o apelo ao desenvolvimento do pensamento reflexivo e crítico e à aquisição de
capacidades como saber raciocinar, saber formular juízos e/ou saber criticar, a novas formas de
pensar e de atuar autonomamente em contextos diversos, tendo subjacentes conceitos e princípios
éticos de cidadania” (Garrison & Archer, 2000).

Posto isto, o Departamento de Expressões da Escola Básica e Integrada de Rabo de Peixe,
apresenta o seguinte parecer:
1. No 1º ciclo, a componente de Educação Artística, Artes Visuais, deverá ser lecionada
por um docente de EVT em coadjuvação com o professor titular de turma, com vista a
melhores resultados dos alunos e a uma preparação mais adequada para a ingressão no
2º ciclo na disciplina de EVT.
2. Dever-se-á manter a área curricular de Educação Visual e Tecnológica no 2.º ciclo do
ensino básico na modalidade de par pedagógico, no sentido de se contribuir para uma
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melhor gestão do currículo e de se atender às especificidades/dificuldades dos alunos,
no que se refere à criatividade, observação, organização e desenvolvimento da
motricidade, onde se trabalha a promoção da autonomia, o trabalho colaborativo, bem
como a gestão de conflitos. A EVT desenvolve um trabalho metódico, organizado,
trabalho de pormenor que tem de passar por um critério mais rigoroso de promover a
atenção e concentração dos alunos, salienta-se também o facto dos alunos explorarem
diferentes materiais e ferramentas, que exigem supervisão dos professores, daí a
importância do par pedagógico.
3. Pelas mesmas razões referidas no ponto anterior, deverão ser mantidas as áreas de
Educação Visual e de Educação Tecnológica (3º ciclo). Além disso, essas duas áreas
são fundamentais para que os alunos descubram as suas diferentes vocações, tendo
sempre presente que os pares pedagógicos deverão ser constituídos por docentes das
áreas de EVT, EV ou ET.
4. Considera-se uma antítese a atribuição de diferentes cargas horárias às áreas teóricas e
práticas, pois ambas se complementam. É tão importante para o aluno, saber escrever e
contar, como desenvolver competências relacionadas com a motricidade, a
criatividade, a imaginação, o saber pensar, o saber planear/operacionalizar um trabalho
de projeto. Salienta-se ainda, o facto de muitas das áreas de componente prática
motivarem a permanência dos alunos no Sistema Educativo e de constituírem um valor
acrescentado no processo ensino-aprendizagem e no sucesso escolar em geral, que não
deverá ser “ponderado” apenas por uma Avaliação Externa. O EVT, ET e EV leva os
alunos com insucesso escolar a encontrarem o sucesso provando que têm
competências e capacidades como os outros e por isso, esta área devia ter um maior
relevo.
5. Esta proposta ignora a importância desta área curricular na escola, da sua ligação à
comunidade educativa, sendo que “as ARTES dão mais vida à vida das escolas”, pois
todos participam ativamente, através de exposições, decorações e comemorações de
festividades.
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6. A EVT é uma disciplina necessária em regime de docência de par pedagógico porque é
aquela em que a maior parte dos alunos com necessidades educativas especiais, se
sentem incluídos, pois desenvolvem um trabalho equiparado aos restantes elementos
da turma, em contexto de inclusão.
7. Não se vislumbra argumentos pedagógicos que justifiquem esta proposta que
configura um desmembramento de uma disciplina de sucesso nas escolas (acima
90%), integradora dos saberes e que articula o saber do saber fazer, tornando as
aprendizagens dos alunos significativas.
8. A alteração de segmentos de 45 para 50 ou 60 minutos pressupõe uma mudança pouco
benéfica e mesmo abrupta para os alunos, principais atores da instituição Escola, o que
poderá comprometer os resultados da avaliação interna das escolas. É de
conhecimento geral que os alunos, na generalidade, ficam irrequietos ao fim de
segmentos de 45 minutos.
9. Verificar-se-á uma diminuição de horários de trabalho caso se proceda a alterações na
duração dos segmentos de aula.
10. A implementação do novo diploma provocará grande instabilidade nas escolas,
em termos organizacionais e administrativos.
11. O Grupo 530 -Educação Tecnológica considera que a disciplina de Educação
Tecnológica não deve estar invariavelmente condicionada à disponibilidade de
recursos humanos ‘existentes’ e que não deve ser de Oferta de Escola. A estruturação
dos planos curriculares deverá atender aos princípios de equilíbrio, coerência,
integração e sequência nos diferentes ciclos de estudo.
12. Consideramos uma estratégia pouco benéfica a não inclusão da Educação Tecnológica
como oferta curricular obrigatória, vedando o acesso aos alunos de uma visão mais
alargada das tecnologias e das artes. Sabendo também que a Educação Tecnológica
permite a compreensão do mundo em constante inovação, com o estudo de fenómenos
tecnológicos e a sua evolução dos objetos e técnicas, sob os diversos
desenvolvimentos organizacionais e produtivos e numa perspetiva científica,
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económica, estética, social e cultural e que está ao serviço das aprendizagens dos
alunos, de carater transversal e com uma construção psicopedagógica.
13. Relativamente à disciplina de Educação Visual do 3º ciclo, deverá ser de frequência
obrigatória até ao 9º ano.
14. Sendo as Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), integradas no
departamento de matemática e ciências exatas, não entendemos, porque se acrescenta
uma nova área no grupo de disciplinas da educação artística e tecnológica. Assim por
esta via se retira espaço para os alunos consolidarem os conhecimentos adquiridos no
2ºciclo (em EVT).

5

Em jeito de conclusão:

Há um claro desinvestimento nas áreas de formação artística e tecnológica sabendo-se
que ao longo dos últimos 30 anos a carga horária destas áreas curriculares diminuiu
drasticamente ao ponto de agora na versão final “matar” qualquer desenvolvimento
sustentado destes saberes nos nossos jovens.
Assistimos, constantemente, a uma “sobrevalorização das disciplinas consideradas áreas
fundamentais”, em detrimento das áreas artísticas, nomeadamente EVT. Contudo,
consideramos que esta disciplina é tão importante quanto as demais, uma mais valia
para as demais, por ser uma disciplina que desenvolve, nos alunos, o conhecimento do
mundo através das artes. Permite o contacto com diferentes objetos e materiais,
explorando as suas características, propriedades e possibilidades de manuseio para
entrar em contato com formas diversas de expressão artística.
A ideia de categorizar as disciplinas pelo grau de importância que estas possam ter na
vida dos seus alunos é, no mínimo, inapropriada. A denominação utilizada para a
justificação da sobrevalorização de umas disciplinas relativamente a outras,
referenciando-as de “disciplinas fundamentais”, “estruturantes”, “centrais” ou
“essenciais”, mostra-se a nosso ver desajustada e infundamentada a nível pedagógico e
científico. Todos os conhecimentos, em todas as áreas, num ensino que se pretende
global e transdisciplinar, contribuem para uma formação integrada e consentânea do
indivíduo na sociedade. Este paradoxo classificativo disciplinar desvaloriza
manifestamente o valor intrínseco da educação artística relativamente aos ditos “saberes
sábios”.
Com as reformas anunciadas, estes alunos serão, sem dúvida, os mais prejudicados,
sobretudo por não lhes ser dada a oportunidade de construírem o seu futuro com
conhecimentos integrados numa vertente tão abrangente e completa como a que oferece
a disciplina de EVT.
Não estamos perante uma mudança, mas sim um retrocesso!
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O Sistema Educativo da Região Autónoma dos Açores deverá continuar a
marcar a diferença, que até aos dias de hoje o notabilizou, com um currículo
regional apropriado para o perfil dos nossos alunos.

Os docentes do Departamento de Expressões da Escola Básica Integrada de Rabo
de Peixe, expressam descontentamento à Proposta do Decreto Legislativo Regional
- Princípios Orientadores Da Organização e Da Gestão Curricular Da Educação
Básica, considerando desfavorável a separação da disciplina de EVT pelos motivos
anteriormente descriminados.

Rabo de Peixe, 15 de maio de 2019
Aprovado por unanimidade pelo Departamento de Expressões
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Exma. Senhora Presidente da Comissão Permanente de Assuntos
Sociais da Assembleia Legislativa Regional da Região Autónoma dos
Açores
Parecer do Departamento de Artes da EBS Tomás de Borba
Proposta de Decreto Legislativo Regional – Estabelece os Princípios Orientadores da
Organização e da Gestão Curricular da Educação Básica para o Sistema Educativo
Regional.

O Currículo Regional como o conjunto de competências a desenvolver pelos alunos que
frequentam o sistema educativo regional ao longo da educação básica, deve apresentar
um desenho curricular, com as orientações metodológicas e os contributos das
diferentes áreas curriculares para a abordagem da açorianidade sem menosprezar a
Educação Artística. Atendendo aos documentos orientadores em vigor, Programas,
Metas Curriculares, Aprendizagens Essenciais e Perfil dos Alunos à Saída da
Escolaridade Obrigatória e bem como as orientações para a avaliação das competências
e aprendizagens dos alunos, considera-se que a proposta em análise não só não permite
a sequencialidade das aprendizagens entre os Ciclos do Ensino Básico, como vem criar
ainda mais dificuldades às Aprendizagens almejadas.
A Educação Artística, embora remetida para um segundo plano e desvalorizada pelas
várias políticas educativas e os sucessivos currículos, é extremamente importante para
a Educação em Geral, permitindo que o indivíduo se desenvolva em todos os aspetos
(cognitivo, sensorial e motor) possibilitando adquirir competências necessárias, através
das suas dinâmicas de pesquisa, crítica e criativa e na elaboração de produtos visuais,
aplicando a metodologia de projeto, desenvolvendo por excelência, o tão em voga,
espirito empreendedor, para que cada aluno cresça como um cidadão responsável,
participativo e cooperativo. Deste modo, devemos refletir acerca das potencialidades das
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artes (Educação Musical, Educação Visual e Tecnológica, Educação Visual e Educação
Tecnológica) numa nova integração no currículo, no ensino básico.
A Arte na Educação, contribui para uma aprendizagem mais significativa, é através dela
que os nossos alunos desenvolvem a inteligência, por meio da criatividade, permitindolhes desenvolver as suas capacidades de adaptação e de resolução de problemas,
aprendendo a comunicar, desenvolvendo o sentido crítico, a sensibilidade, a motricidade
fina, aperfeiçoando as suas habilidades manuais e estimulando a imaginação.
A inclusão da Arte na Educação faz com que os alunos de hoje, futuros cidadãos de
amanhã, sejam mais responsáveis e participativos na sociedade, transformando-os em
adultos criativos, capazes de enfrentar uma sociedade cada vez mais globalizada,
tornando-os mais atentos, mais informados, mais críticos e reflexivos, criando a sua
própria identidade.
A arte na educação, sem o compromisso daqueles que pertencem a este “universo do
ensinar”, torna-se uma atitude mecânica, técnica e sem sentido tanto para o aluno como
para o professor.
Cabe-nos a nós, professores, pensar sobre o futuro das escolas e a educação sem as
Artes. É através dela que os professores se tornam mais ativos no processo de ensino
aprendizagem, deixando cair a “máscara” do professor que apenas transmite conteúdos
na sala de aula, para aquele que pretende estimular a curiosidade e a vontade de saber
mais e promover o encontro com outras experiências, pessoas e culturas. Aquele
professor que pretende, incentivar o diálogo, o respeito pela opinião dos outros, a
diversidade cultural e a diversidade de pontos de vista alternativos. É necessário cada
vez mais o professor levar os alunos a compreender que é através do contacto com o
novo, que permite alargar a imaginação, os horizontes de visibilidade, fomentando a
recontextualização, a edificação, o crescimento. Afinal, não será este um dos principais
objetivos da educação? Como fazê-lo sem uma aposta nas disciplinas das artes?
O Departamento de Artes, demonstra através deste documento o seu 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 é notável a desvalorização das artes explanado neste
documento.
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Não duvidamos que as razões que levaram à apresentação desta proposta não foram
de índole pedagógicas mas tão só e verdadeiramente razões economicistas, tendo como
objetivo a diminuição do número de docentes.
Consideramos mesmo que esta proposta apresenta um carácter quasi “insultuoso” para
estas disciplinas de artes pois a coberto de uma suposta reorganização de currículo, o
que realmente verificamos é uma desvalorização do papel pedagógico e educativo
intrínseco das mesmas, nomeadamente das disciplinas de Educação Musical, Educação
Visual e Tecnológica no 2º Ciclo, Educação Visual e Educação Tecnológica, no 3º Ciclo
do Ensino Básico. Estas disciplinas eram, e continuam a ser, um espaço onde podem
ser desenvolvidas alternativas que potenciem “outras” capacidades dos alunos que não
as ditas “tradicionais” e “clássicas”, as criativas…
No 2º Ciclo, a divisão da disciplina de Educação Visual e Tecnológica retirando o par
pedagógico, evidencia o desconhecimento da autonomia que os alunos apresentam e
condiciona definitivamente, as suas aprendizagens bem como o desenvolvimento de
projetos interdisciplinares, tantas vezes, únicos exemplos de iniciativas que imprimem
sentido às aprendizagens realizadas pelos alunos e que em tanto contribuem para a sua
motivação transdisciplinar.
A redução de um bloco (90 minutos) para 1/2 bloco (45/50 minutos) da componente letiva
na disciplina de Educação Tecnológica 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.
Afinal o que se pretende! Uma Escola Inclusiva ou Elitista?

Quanto ao par pedagógico, como se sabe, a disciplina de Educação Tecnológica é de
caráter mais prático, com a realização trabalhos que implicam a utilização de
ferramentas, máquinas e utensílios. Logo, exige uma maior vigilância por parte do
professor, o que, com o demasiado número de alunos por turma, pode potenciar
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Análise da Proposta do Decreto Legislativo Regional que estabelece os princípios orientadores da
organização e da gestão curricular da educação básica para o sistema educativo.
 A sua aplicação irá promover maiores diferenças ao nível do processo de ensino e aprendizagem
entre as várias escolas quando há uma meta comum a todas: as provas finais de ciclo, promovendo
a desigualdade de oportunidades entre os discentes.
 As escolas já detêm alguma autonomia e flexibilidade, nomeadamente, a título exemplificativo, na
escolha dos manuais, na gestão das planificações, na elaboração de recursos pedagógicos ou dos
elementos de avaliação; na oferta formativa no que concerne às disciplinas facultativas (línguas
estrangeiras, formação cívica, áreas disciplinares não curriculares), ou mesmo na forma como se
procede à avaliação interna dos alunos (por domínios/competências ou por testes de avaliação).
Uma maior autonomia e flexibilidade é impossível sem a disponibilização de recursos humanos e
materiais necessários para se colocar tal modelo em prática. Este modelo impede precisamente o
aumento de pessoal docente e ao, fazê-lo não está a ser honesto nem com os alunos, futuros
cidadãos ativos da nossa sociedade,

e seus Encarregados de Educação, nem com a própria

comunidade educativa, já que:
* o Sucesso Educativo passa por um apoio mais individualizado, não cabendo neste
conceito o aumento do número de alunos por turma, mas sim uma redução do mesmo, e
um aumento de recursos humanos para colmatar as dificuldades e evitar já o elevadíssimo
desgaste profissional dos docentes que só conseguirão ensinar se eles próprios tiverem
condições materiais e físicas para tal;
*o Sucesso Educativo deverá passar também pela disponibilização de apoios educativos
individualizados, oficinas da escrita, da oralidade, salas de estudo, entre outros. Espaços,
estes, que deverão ter um professor a acompanhar no máximo quatro alunos de cada vez
para que haja de facto resultados. E ,no caso de alunos com Necessidades Educativas, um
professor por aluno fora do contexto de sala de aula, e um de professor de Educação
Especial dentro de sala de aula, em todas as aulas em que tal se verifique ser necessário.
 Para além disso, não se percebe muito bem a ausência de qualquer estudo prévio sobre a
implementação da Flexibilidade Curricular nas Escolas da Região Autónoma dos Açores em que tal
modelo está a ser posto em prática a título experimental. Se é a título experimental, tal não deveria
pressupor um estudo em que fossem apresentadas as conclusões a que se chegaram e dados
concretos dessas experiências? Assim sendo, e, tendo em conta que não há ainda comprovação da
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eficácia de tal modelo, é de concluir que é demasiado prematuro para avançar com um projeto mais
definitivo sem equacionar os verdadeiros resultados de tais experiências.
 É importante apresentar argumentos de defesa da disciplina de Português, que não pode perder
expressão, sob pena de os alunos não conseguirem desenvolver todas as capacidades e
competências referidas nos documentos que norteiam o processo de ensino-aprendizagem,
nomeadamente o documento do perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória. A disciplina de
Português é uma das disciplina que acompanha os alunos ao longo da escolaridade obrigatória e a
que melhor os prepara para o ensino secundário, pelas suas características transversais que
possibilitam com sucesso a interdisciplinariedade e uma aprendizagem eficaz das várias áreas de
ensino.
 É imperativo que a disciplina mantenha medidas do ProSucesso, como o crédito horário na
disciplina de Português, de modo a que se consiga fazer uma gestão inteligente e um cumprimento
eficaz dos programas e planificações, coordenando-os com atividades de enriquecimento que
permitem adquirir as experiências de comunicação e expressão referenciadas na proposta.
 Português é uma disciplina que necessita de espaço no horário dos alunos devido ao seu carácter
transversal essencial à aprendizagem de outras áreas; devido aos programas extensos; devido à
realização obrigatória de um exame final de ciclo à disciplina que influencia a transição para o
ensino secundário; devido às dificuldades de aprendizagem dos alunos, da falta de hábitos e
métodos de trabalho e da reduzida literacia gerais e extensíveis a todas as áreas disciplinares;
 a aplicação da proposta não traz grandes novidades nem grandes benefícios, pois a autonomia já
acontece em alguns aspetos (e que promovem algumas diferenças entre as escolas) e a área de
português já permite fazer com que os alunos adquiram as experiências e competências sugeridas
pela proposta
 manter os 45 minutos como unidade de tempo de aula, pois é um tempo confortável para gerir a
concentração e atenção dos alunos com as aprendizagens objetivadas.











As Docentes da Escola Básica e Secundária da Povoação:
Beatriz da Conceição Leite de Castro, grupo 330;
Maria Inês Ribeiro Marcelino, grupo 300;
Cristiano Manuel Fernandes Santos, grupo 220;
Hélder Manuel do Couto Resendes, grupo 200;
Maria Helena Dias Oliveira da Ponte, grupo 330;
Maria Judite Medeiros Ponte Teixeira Rocha, grupo 220;
Sandra Isabel Ginja Belo, grupo 300;
Salomé da Silva Teles Morais Botelho, grupo 330;
Sónia Paula de Melo Vieira, grupo 300.
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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

SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA
DIREÇÃO REGIONAL DA EDUCAÇÃO
ESCOLA BÁSIC A INTEGRADA DE LAGOA

Assembleia de Escola
Parecer
Proposta de Decreto Decretos Legislativo Regional nº 41/IX – «Estabelece Os Princípios
Orientadores da Organização e da Gestão Curricular da Educação Básica para o Sistema
de Educação Regional»

A Assembleia de Escola, em reunião extraordinária, refletiu sobre o Projeto supracitado
e verifica que a proposta de diploma salienta:


Que a autonomia e a flexibilidade curricular, atribuída às escolas na gestão do
tempo e na flexibilização do currículo, permite que as mesmas possam dar
respostas diferenciadas e tomar decisões na adaptação dos conteúdos lecionados
ao meio onde se inserem;



Apresenta uma nova forma de ensinar e trabalhar, promovendo a autonomia nas escolas;



Dá a saber que há um novo “caminho” a percorrer na mudança de maneira de estar na
escola, aberta à partilha e reflexão entre pares.

Para além do exposto a Assembleia da EBI de Lagoa é da opinião que :


É um peso excessivo colocado à Escola sem acréscimo de recursos humanos;



As atividades de apoio à aprendizagem são de oferta obrigatória e de frequência
facultativa o ser facultativo não obriga a presença dos alunos o que leva ao insucesso da
medida, visto que já foi uma medida aplicada na nossa unidade orgânica e verificou-se
pouca adesão. Esta medida poderá colocar em causa a implementação dos projetos da
iniciativa da escola no âmbito do ProSucesso;



Passando a ser obrigatória as TIC deve então Tutela apetrechar ou disponibilizar verba às
Unidade Orgânicas para adquirir os equipamentos necessários ao funcionamento de
disciplina;



Disparidade entre escolas nas matrizes e opções curriculares;



O desmembramento da disciplina de Educação Visual e Tecnológica demonstra
desinvestimento nas áreas de formação artística e tecnológica;



No 3º ciclo há um desinvestimento na área de Educação Artística e Tecnológica;



Crédito horário nas áreas de Português e Matemática vai ser extinto não contribuindo
para o sucesso das mesmas;



Há um acréscimo do tempo de permanência das crianças na escola.

Lagoa, 9 de maio de 2019
A Presidente da Assembleia de Escola

(Helena Margarida Almeida Teves Costa)

