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INTRODUÇÃO

A Comissão Permanente de Assuntos Sociais procedeu à apreciação, relato e emissão
de parecer, na sequência do solicitado por Sua Excelência o Presidente da Assembleia
Legislativa da Região Autónoma dos Açores, sobre o Projeto de Resolução n.º 94/XII –
“Alargamento e diversificação do ensino artístico especializado nos Açores”.

ENQUADRAMENTO JURÍDICO

A apresentação do presente Projeto de Resolução, emanado pelos Grupos
Parlamentares do PSD, CDS-PP e PPM, decorre da faculdade legal atribuída aos
Deputados, nos termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 31.º do Estatuto PolíticoAdministrativo da Região Autónoma dos Açores (Lei n.º 39/80, de 5 de agosto, alterada
pelas Leis n.os 9/87, de 26 de março, 61/98, de 27 de agosto, e 2/2009, de 12 de janeiro),
em conjugação com o disposto no artigo 114.º do Regimento da Assembleia Legislativa
da Região Autónoma dos Açores (Resolução da Assembleia Legislativa da Região
Autónoma dos Açores n.º 15/2003/A, de 26 de novembro, alterada pela Resolução da
Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores n.º 3/2009/A, de 14 de janeiro).

O Projeto de Resolução em análise cumpre todos os requisitos exigidos pelo artigo 119.º
do Regimento da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, o qual é
aplicável por remissão do artigo 145.º do mesmo diploma.

Assim, nos termos do disposto na alínea a) do artigo 42.º do Regimento, compete à
respetiva comissão especializada permanente apreciar e elaborar o correspondente
relatório sobre a presente iniciativa.
Considerando a matéria da presente iniciativa, constata-se que a competência para
emitir parecer é da Comissão de Assuntos Sociais, nos termos da Resolução da
Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores n.º 1/2021/A, de 6 de janeiro,
alterada pelas Resoluções da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores n.º
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49/2021/A, de 11 de agosto, e n.º 52/2021/A, de 25 de outubro, que aprova as
competências das comissões especializadas permanentes.

APRECIAÇÃO NA GENERALIDADE E ESPECIALIDADE

O proponente, em sede de exposição de motivos, refere que “Uma educação de
qualidade pressupõe o desenvolvimento de políticas educativas que promovam a
igualdade de oportunidades no acesso ao conhecimento, na partilha de informação e na
acessibilidade aos conteúdos e iniciativas lúdico-pedagógicas, por forma a contribuir e a
promover o sucesso educativo.
Para tal, torna-se necessário potenciar aprendizagens significativas que questionem os
saberes estabelecidos, integrem conhecimentos emergentes, promovam a aquisição de
competências de nível elevado, a comunicação eficiente e a capacidade de resolução de
problemas complexos.
O desenvolvimento do trabalho escolar interdisciplinar, a diversificação de
procedimentos, o domínio de técnicas de exposição e argumentação, a capacidade de
trabalhar cooperativamente e com autonomia são aspetos essenciais que deverão estar
presentes quer no processo de ensino-aprendizagem, quer na potenciação das
aprendizagens significativas.
O ensino artístico especializado tem sido um instrumento fundamental para o
desenvolvimento de uma educação de qualidade. Alicerçado no desenvolvimento de
competências ao nível sensorial, motor e afetivo, por via da comunicação e expressão
artística, da imaginação criativa, da sensibilidade estética e da capacidade crítica, este
tipo de ensino tem potenciado capacidades nos nossos jovens e permitido uma formação
e uma educação de qualidade. Porque aprender é muito mais do que obter
conhecimentos a partir da lecionação de conteúdos programáticos. É experienciar, é
conviver, é potenciar a motricidade e capacidades e destrezas até então não
desenvolvidas.
Estabelecido pela Lei de Bases do Sistema Educativo (Decreto-Lei nº 46/86 de 14 de
outubro) e regulado pelo Decreto-Lei nº 344/90 de 2 de novembro, Organização da
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educação Artística Pré-escolar, escolar e extraescolar, o ensino artístico especializado foi
ganhando cada vez maior expressão no sistema educativo português.
Na Região Autónoma dos Açores, o ensino artístico especializado, regulado atualmente
pelo Decreto Legislativo Regional n.º 16/2019/A, de 23 de julho, e pela Portaria n.º
75/2014, de 18 de novembro, trespassa os ensinos Básico e Secundário e compreende
curso de iniciação, curso básico, curso secundário e cursos livres, podendo ser
frequentado na modalidade de articulado, supletivo, integrado ou livre.
Segundo as estatísticas da Educação relativas a 2019/2020, para além do Conservatório
Regional de Ponta Delgada, a Região dispunha apenas de seis escolas com oferta de
ensino artístico especializado, distribuídas pelas ilhas de São Miguel, Terceira, Graciosa,
Pico e Faial. Dos 34.444 alunos matriculados no ensino regular em 2019/2020, nas redes
pública e privada, apenas 1.487 frequentavam o ensino artístico especializado.
Tendo em vista a promoção da igualdade de oportunidades e a promoção de uma
educação de qualidade, importa, pois, alargar gradualmente esse ensino às ilhas sem
qualquer tipo de oferta de ensino artístico especializado, promovendo a coesão regional.
Esse alargamento permitirá que todos os alunos possam ter oportunidade de aceder e
complementar a sua formação escolar nesta área, contribuindo assim para a promoção
do sucesso educativo dos nossos jovens.
Reveste-se ainda da maior importância que a oferta formativa seja alargada às áreas da
dança, da pintura/desenho e do teatro, promovendo maior diversificação e
possibilitando uma maior abrangência de alunos e de públicos. Essa maior amplitude
poderá beneficiar da parceria com instituições culturais existentes na região, bem como
com artistas locais ou nacionais, que poderão transmitir os seus conhecimentos e novas
vivências.
O envolvimento de parceiros locais, como os Municípios, poderá contribuir e até ser um
fator impulsionador para o desenvolvimento do ensino artístico especializado nas ilhas
que atualmente não dispõem dessa oferta” e propõe que a Assembleia Legislativa da
Região Autónoma dos Açores recomende ao Governo Regional que: “1. Promova, até
ao final da legislatura, o alargamento do ensino artístico especializado na área da
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música, dirigido aos alunos do Ensino Básico, a todas as ilhas dos Açores que ainda não
o possuam;
2. Amplifique e diversifique a oferta formativa do ensino artístico especializado já
existente, nomeadamente nas áreas da dança, pintura/desenho e teatro;
3. Desenvolva parcerias entre as escolas dos Açores e instituições culturais ou artistas
(regionais ou nacionais) visando a implementação da oferta formativa em ensino
artístico especializado nos Açores”.

PROCESSO EM ANÁLISE

A Comissão de Assuntos Sociais deliberou proceder às audições da Federação das
Associações de Pais e Encarregados de Educação e Secretária Regional da Educação e dos
Assuntos Culturais, que decorreram no dia 17 de junho, pelas 16h00 e pelas 17h00,
respetivamente.
Ademais, deliberou a Comissão de Assuntos Sociais solicitar pareceres escritos às
assembleias de escola da RAA, aos Conservatórios de Ponta Delgada, de Angra do Heroísmo e
da Horta, bem como aos Sindicatos Democrático dos Professores dos Açores e dos Professores
da Região Açores.
•

Audição da Federação das Associações de Pais e Encarregados de Educação:

A presidente da Federação das Associações de Pais e Encarregados de Educação (FAPA),
Maria do Rosário Figueiredo, fez uma breve apreciação da iniciativa em apreço.
Começou por referir que há poucos alunos que frequentam o ensino artístico
especializado na Região, sendo que este está disponível somente em cinco ilhas. Frisou
que nas ilhas onde já existe este tipo de ensino há que acautelar as condições
necessárias para o seu correto desenvolvimento. Para além do exposto, é necessário
alargar a outras áreas para além da música e estender-se até ao 12.ºano. Também é
entendimento da FAPA que haja mais parcerias, uma aposta na criação de espaços para
docentes de educação artística cujos objetivos seriam os de fomentar a efetiva
promoção da cultura artística servindo de ponto de encontro e facilitador de questões
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inerentes a uma aposta neste sentido. A terminar, a FAPA é da opinião que, no ato da
matrícula, as opções disponíveis sejam divulgadas e deve ser permitida a sua escolha,
promovendo assim a inscrição dos alunos. Relembrou, por último, que esta proposta
não implica só o aumento da oferta formativa, mas um aumento recursos humanos e
de investimento financeiro em espaços e materiais.
Aberta a primeira ronda, inscreveu-se o deputado Rodolfo Franca (PS) que pediu o
comentário da representante daquele órgão federativo ao parecer da Escola Básica e
Secundária das Flores, que aponta para a necessidade de se acautelar várias questões
determinantes para a qualidade do ensino ministrado.
A presidente da FAPA comungou da opinião emitida no parecer supra, dizendo ser
essencial alocar recursos humanos especializados nestas áreas artísticas e fazer um
trabalho prévio de preparação para a implementação do Ensino Artístico Especializado,
de modo a não haver lugar a situações que ponham em causa a qualidade do ensino.
Seguidamente, usou da palavra a deputada Délia Melo (PSD) para, na sequência da
exposição inicial feita pela presidente da FAPA, perguntar se a mesma tinha
conhecimento de situações em que as condições para o desenvolvimento do ensino
artístico especializado não estivessem acauteladas. A deputada perguntou, ainda, se
alguma vez a representante daquele órgão tinha sido contactada por encarregados de
educação das ilhas sem ensino artístico especializado no sentido de serem efetuadas
diligências para a lecionação deste tipo de ensino.
Em reposta às questões colocadas, Maria do Rosário Figueiredo disse que tem
conhecimento que há escolas que não têm espaços para arrumo de materiais ou que os
pianos necessitam ser afinados. Para além disso, há a necessidade de substituição de
alguns instrumentos. Estes são problemas que perduram. Ainda que assim seja, há
oferta e torna-se importante estender esta oferta às restantes ilhas que atualmente não
a têm, de forma a fomentar a igualdade de oportunidades.
Numa segunda ronda, interveio o deputado Rodolfo Franca (PS) para pedir novo
comentário à presidente da FAPA, desta feita ao parecer emitido pela Escola Básica e
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Secundária do Nordeste, tendo a mesma dado nota que a regulamentação desta matéria
deverá ter em conta as questões levantadas e assegurar todos os requisitos desta
modalidade de ensino.
Na terceira e última ronda, a deputada Délia Melo (PSD) retomou uma questão
apontada pela presidente da FAPA na última intervenção, questionando-a se considera
que os alunos a frequentarem o Ensino Artístico Especializado devem ficar dispensados
da frequência de outras disciplinas curriculares, da área das expressões, para não se
sobrecarregar o seu horário letivo, tendo sido informada que é entendimento da FAPA
que assim seja.
A terminar, o deputado Rodolfo Franca (PS) mostrou-se reticente acerca da viabilidade
da proposta em apreço e colocou um cenário que poderá vir a acontecer em
determinadas ilhas e que se prende com a pouca procura deste tipo de ensino. Nesta
sequência, perguntou se seria exequível avançar em situações em que não se consiga
um número mínimo de alunos.
Em resposta, a presidente Maria do Rosário Figueiredo sublinhou que houve já medidas
deste Governo Regional que mostram a preocupação com as questões demográficas,
pelo que esta não poderá ser uma exceção.

•

Audição da Secretária Regional da Educação e dos Assuntos Culturais:

A Secretária Regional, Sofia Ribeiro, começou por dar nota que apenas cerca de 1200
alunos frequentam o Ensino Artístico Especializado, que é oferecido em cinco ilhas da
Região, o que representa uma percentagem muito baixa no cômputo geral. A
governante explicou que consta do programa do Governo Regional a importância da
democratização do ensino artístico, não somente na área da música, mas também
noutras áreas do ensino artístico e que neste momento estão afetas ao ensino
particular, não estando, portanto, disponíveis para todos.
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A par do referido, é imperativo que haja uma aposta ao nível de gestão de recursos e a
redefinição dos currículos de Educação Básica. É a intenção do governo é que essa
redefinição seja precedida de um amplo debate público que se pretende desenvolver
nos próximos meses.
Aberta a primeira ronda, interveio o deputado Rodolfo Franca (PS) que questionou a
titular da pasta da Educação se a mesma tinha noção do grau de exigência de
implementação do que o projeto de resolução propõe; se havia um esforço claro em
termos financeiros e para quando seria a sua implementação. Perguntou, ainda, se a
alteração da legislação era uma forma para se baixar o grau de exigência do Ensino
Artístico Especializado.
Em resposta às questões colocadas, a Secretária Regional, Sofia Ribeiro, referiu que não
se pode abdicar do grau de exigência e relembrou que o Ensino Artístico Especializado
não se limita ao ensino da música. Há regimes que podem coexistir, pelo que se deve
continuar a promover o ensino especializado, mas sem que seja a via única de ensino
artístico na região. Esta questão dependerá muito do próprio projeto pedagógico que as
escolas queiram dinamizar, daí a importância da auscultação pública relativamente aos
contornos da revisão curricular.
Seguidamente, interveio a deputada Délia Melo (PSD) que perguntou se faz parte da
intenção do Governo Regional a revisão de alguns documentos estruturantes na
Educação que se constituem como castradores do pleno funcionamento do Ensino
Artístico Especializado. Ademais, acrescentou que o alargamento e a diversificação do
Ensino Artístico Especializado requeriam mais recursos materiais e humanos. Nesse
seguimento, perguntou se a Secretaria Regional da Educação tinha a capacidade de
acautelar a exequibilidade da implementação do projeto.
Em jeito de esclarecimento, a governante explicou que sempre que se abre um percurso
educativo, há exigências no que concerne aos recursos, sejam eles humanos ou
materiais, mas este não pode ser um argumento para a não se avançar. Em primeiro
lugar é necessário ter um entendimento de qual deve ser o progresso do ensino artístico
mesmo a nível de Região, devidamente enquadrado na revisão de currículos da
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Educação Básica, criando as condições para que esse ensino possa ser ministrado,
através da sua implementação gradual.
Numa segunda ronda, pediu, novamente, a palavra o deputado Rodolfo Franca (PS) que
perguntou à governante para quando seria possível garantir a qualidade na
implementação do projeto, em todas as ilhas, ao nível das infraestruturas, dos recursos
materiais e recursos humanos.
Em resposta, foi informado que se trata de um processo gradual e progressivo, o que
implica um crescendo de infraestruturas e de recursos. As infraestruturas serão o aspeto
menos carenciados numa democratização do acesso ensino artístico. Os recursos
humanos devidamente especializados é que poderão ser o maior desafio, visto já ser um
problema em várias áreas. É necessário, portanto, começar por esta alteração legislativa
que se pretende que tenha lugar no próximo ano escolar.
Na terceira e última ronda, inscreveu-se, uma vez mais, o deputado Rodolfo Franca (PS)
que questionou a Secretária Regional se havia a intenção de expandir o Ensino Artístico
Especializado ao nível secundário em todas as ilhas, tendo sido esclarecido que se
entende como natural que a prioridade seja dada aos primeiros anos de escolaridade,
gradualmente acompanhando a progressão destes mesmo alunos, não querendo isto
dizer que caso haja pedidos de extensão a nível secundário tal não possa acontecer.
A terminar, a deputada Délia Melo (PSD) que deu nota de alguns pareceres recebidos
apontarem para a mais-valia da lecionação da componente da educação artística no préescolar e 1.ºciclo ser da responsabilidade de docentes com formação específica em cada
uma das áreas contempladas por esse tipo de educação, tal como acontece com as
disciplinas de Inglês e de Educação Física. Nesse seguimento, perguntou qual o
entendimento da Secretaria Regional da Educação sobre esta visão.

Em resposta, a governante referiu que faz todo o sentido que a revisão curricular do
Ensino Básico integre também as expressões de uma forma mais vincada do que aquela
que temos atualmente. A tutela defende que deve haver uma promoção das expressões
nas fases mais precoces da educação, começando inclusivamente no pré-escolar.
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Haverá, ainda durante a presente legislatura, a apresentação de uma proposta que será
colocada ao debate e auscultação pública.

A Comissão de Assuntos Sociais recebeu os seguintes pareceres escritos:
- Sindicato Democrático dos Professores dos Açores
- Sindicato dos Professores da Região Açores
- Conservatório Regional de Ponta Delgada
- Conservatório Regional da Horta
- Conservatório Regional de Angra do Heroísmo
- Assembleia de Escola da Escola Básica Integrada Canto da Maia
- Assembleia de Escola da Escola Básica Integrada dos Biscoitos
- Assembleia de Escola da Escola Básica Integrada de Lagoa
- Assembleia de Escola da Escola Secundária Vitorino Nemésio
- Assembleia de Escola da Escola Básica e Secundária do Nordeste
- Assembleia de Escola da Escola Básica e Secundária Mouzinho da Silveira
- Assembleia de Escola da Escola Básica e Integrada de Água de Pau
- Assembleia de Escola da Escola Básica e Secundária da Calheta
- Assembleia de Escola da EBI Francisco Ferreira Drummond
- Assembleia de Escola da Escola Básica Integrada da Maia
- Assembleia de Escola da Escola Básica e Secundária das Flores
- Assembleia de Escola da Escola Secundária Manuel Arriaga
- Assembleia de Escola da Escola Básica e Secundária da Graciosa
- Assembleia de Escola da Escola Básica e Secundária Tomás de Borba
- Assembleia de Escola da Escola Básica Integrada de Rabo de Peixe
- Assembleia de Escola da Escola Básica Integrada do Topo
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- Assembleia de Escola da Escola Básica e Secundária da Povoação
- Assembleia de Escola da Escola Básica Integrada de Arrifes
- Assembleia de Escola da Escola Básica Integrada de Capelas
- Assembleia de Escola da Escola Básica e Secundária de Velas

POSIÇÃO DOS PARTIDOS SEM DIREITO A VOTO NA COMI SSÃO

O Grupo Parlamentar do BE emite parecer de abstenção com reserva de posição para
plenário.

VOTAÇÃO DOS PARTIDOS

O Grupo Parlamentar do PS emite parecer de abstenção com reserva de posição para
plenário.
O Grupo Parlamentar do PSD emite parecer favorável relativamente à presente
iniciativa.
O Grupo Parlamentar do CDS-PP emite parecer favorável relativamente à presente
iniciativa.
A Representação Parlamentar do CH emite parecer favorável relativamente à presente
iniciativa.
A Representação Parlamentar do IL emite parecer favorável relativamente à presente
iniciativa.
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CONCLUSÕES E PARECER

Com base na apreciação efetuada, a Comissão Permanente de Assuntos Sociais deliberou, por
maioria, com os votos a favor do PSD, CDS-PP, CH e IL, e a abstenção do PS com reserva de
posição para Plenário, emitir parecer favorável relativamente ao presente Projeto de Resolução.
Ponta Delgada, 29 de junho de 2022.

A Relatora

(Délia Melo)

O presente relatório foi aprovado por unanimidade.
Ao presente relatório são anexos os pareceres por escrito.

O Presidente

(J. Joaquim F. Machado)
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E/819/2022 Proc.º 109/94/XII 25/03/2022

Fátima Santos
Assunto:
Anexos:

FW: Pedido de parecer sobre o Projeto de Resolução n.º 94/XII - "Alargamento e diversificação
do ensino artístico especializado nos Açores"
Parecer_EAE_CRH.pdf

De: CE EBI da Horta <CEebi.Horta@edu.azores.gov.pt>
Enviada: 24 de março de 2022 19:27
Para: Assuntos Parlamentares <assuntosparlamentares@alra.pt>
Cc: Rui Silva <rsilva@alra.pt>
Assunto: Fwd: Pedido de parecer sobre o Projeto de Resolução n.º 94/XII ‐ "Alargamento e diversificação do ensino
artístico especializado nos Açores"

Exmo. Sr. Presidente da Comissão de Assuntos Sociais da ALRA:
Serve o presente para remeter a V. Exa. o parecer deste Conselho Executivo relativo ao Projeto de
Resolução n.º 94/XII ‐ "Alargamento e diversificação do ensino artístico especializado nos Açores".
Com os melhores cumprimentos
O Conselho Executivo da EBI da Horta (que integra o Conservatório Regional da Horta)

From: Rui Silva <rsilva@alra.pt>
Sent: Thursday, February 24, 2022 9:54:50 AM
To: CE EBI da Horta <CEebi.Horta@edu.azores.gov.pt>
Subject: Pedido de parecer sobre o Projeto de Resolução n.º 94/XII ‐ "Alargamento e diversificação do ensino
artístico especializado nos Açores"
Exmo. Senhor
Presidente do Conselho Executivo do Conservatório Regional da Horta,
Encarrega‐me o Senhor Presidente da Comissão de Assuntos Sociais de remeter a V. Exa. o ofício e iniciativa sobre o
assunto em referência.
Com os melhores cumprimentos,
Rui Silva
Assistente Técnico
Setor de Atividade Parlamentar
Assembleia Legislativa da R.A. Açores
Rua Marcelino Lima – 9901‐858 Horta
Tlf. +351 292207666

1

PROJETO DE RESOLUÇÃO n.º 94/XII - "ALARGAMENTO E DIVERSIFICAÇÃO DO
ENSINO ARTÍSTICO ESPECIALIZADO NOS AÇORES”
Na sequência do pedido de parecer relativo ao Projeto de Resolução N.º 94/XII "ALARGAMENTO E DIVERSIFICAÇÃO DO ENSINO ARTÍSTICO ESPECIALIZADO NOS AÇORES",
e auscultado o Departamento Curricular do “Conservatório Regional da Horta e Educação
Musical” da EBI da Horta, apresentamos algumas considerações que entendemos por
pertinentes na estruturação e aplicação desta iniciativa.

Iniciamos o nosso parecer saudando a iniciativa, que se reveste de particular pertinência e
relevância no contexto sociocultural de uma região que se deseja cultural, social e
artisticamente desenvolvida. A importância que as expressões artísticas desempenham no
desenvolvimento intelectual, criativo, estético, crítico e cívico das nossas crianças e jovens
justificam o investimento no alargamento e diversificação do Ensino Artístico Especializado
(EAE) nos Açores.

Reconhecendo a importância e pertinência da diversificação da oferta do EAE, que deverá
apostar claramente na generalização das diferentes formas de manifestação e expressão
artística alargando-se “às áreas da dança, da pintura/desenho e do teatro”, debruçar-nosemos em particular sobre aquela que é a principal manifestação cultural desta Região,
assente numa notável e distinta atividade musical, sobretudo de âmbito instrumental e
coral, que a todos nos deve orgulhar e para a qual o Conservatório Regional da Horta (CRH)
contribui há mais de trinta anos.

O contexto cultural da Região Autónoma dos Açores é conhecido e reconhecido pelas
dezenas de Bandas Filarmónicas, Grupos Corais, Grupos Etnográficos, Bailinhos, e demais
agrupamentos musicais que se afirmam cada vez mais no contexto cultural como as “joias
da coroa” destas ilhas. Estas instituições culturais, com uma dinâmica que envolve milhares
de açorianos de várias faixas etárias e gerações, têm desempenhado um papel
absolutamente extraordinário e decisivo no que à formação artística diz respeito,
sobretudo as Bandas Filarmónicas na formação musical de crianças e jovens que,
inclusivamente, lhes valeu o título de “Conservatórios do Povo”. No entanto, nem todas as

ilhas usufruem de uma oferta artística especializada que vá ao encontro das necessidades
e anseios das suas gentes, permitindo a evolução artística que se tem verificado nas ilhas
onde o EAE existe.

Existem nos Açores três Conservatórios Regionais (nº 2 do art. 7 do DLR n.º 13/2013/A de
30 de agosto), em Ponta Delgada, Angra do Heroísmo e Horta, que ministram o Ensino
Especializado da Música e Dança desde a Iniciação Musical ao Ensino Secundário. Além
destes, existem outras quatro escolas públicas, tuteladas pela Secretaria Regional da
Educação, que ministram o Ensino Especializado da Música nos concelhos de Praia da
Vitória, São Roque do Pico, Lajes do Pico e Santa Cruz da Graciosa, sendo que as últimas
três apenas de nível básico. Assim, pode-se constatar que nas ilhas onde não existe a oferta
do Ensino Especializado da Música (Flores, Corvo, São Jorge e Santa Maria) são as Bandas
Filarmónicas umas das poucas, se não as únicas, entidades que desempenham o papel
formativo na área do ensino da música junto dos mais novos, o que é de salutar, mas revelase francamente insuficiente. Logo, a proposta ora apresentada merece o nosso
reconhecimento e parecer favorável por pretender criar condições que permitam que
todas as ilhas da RAA tenham acesso ao Ensino Especializado da Música, por professores
também eles especializados nas áreas da Formação Musical e Instrumento, o que terá
repercussões muito significativas na manutenção e evolução qualitativa das instituições
culturais destas ilhas que, na sequência de dois anos de pandemia, atravessam dificuldades
e desafios que devem merecer a preocupação de todos, sendo certo que uma aposta forte
na formação/ensino contribuirá de forma decisiva para que sejam ultrapassados.

Criado em 1990, pelo Decreto Regulamentar Regional nº 22/89/A, e integrado na EBI da
Horta em 2011, o Conservatório Regional da Horta afirma-se como uma escola básica e
secundária pública especializada no ensino da música e da dança, cabendo-lhe
proporcionar formação especializada de elevado nível técnico e artístico nessa área, de
acordo com planos curriculares estruturados em regimes de ensino integrado, articulado,
supletivo e livre. O CRH tem como princípios orientadores da sua ação a promoção de uma
educação integral das crianças e dos jovens alunos, conjugando a sua vertente artística com
outros saberes e linguagens culturais, cientíﬁcas, tecnológicas, éticas e estéticas ao longo
de todo um percurso escolar.

Com mais de três décadas de atividade, o Conservatório Regional da Horta deu formação e
certificação profissional a várias dezenas de alunos, alguns dos quais são hoje professores
de música, e/ou têm desenvolvido, especialmente nas ilhas do Faial e do Pico, um papel de
grande relevância ao nível da formação e direção artística de filarmónicas, orquestras e
grupos corais, garantindo a sua continuidade e evolução artística. Outros desenvolvem hoje
uma carreira artística e/ou de docência em território continental e no estrangeiro.

O CRH é, comprovadamente, um bom exemplo do impacto que o Ensino Artístico
Especializado (da Música e Dança) representa no meio onde se insere, com repercussões
evidentes na dinâmica artística e cultural da região, em particular das ilhas do Faial e do
Pico.

Não temos dúvidas de que a generalização do EAE a todas as ilhas açorianas terá,
indiscutivelmente, um impacto muito positivo no desenvolvimento associativo, formativo,
artístico e cultural das respetivas ilhas, no entanto deverá ser ponderada, avaliada e
acompanhada por forma a nunca limitar o aumento gradual da oferta formativa dos atuais
Conservatórios Regionais. No caso concreto do CRH é fundamental continuar a apostar no
aumento da oferta formativa em instrumentos determinantes no contexto cultural e
musical da ilha do Faial, mas também das ilhas do Pico e São Jorge, permitindo que os
jovens destas ilhas possam prosseguir os seus estudos musicais de nível Secundário se
assim desejarem, terminados os estudos de nível básico nas respetivas ilhas, isto partindo
do princípio que será muito difícil instalar o EAE de nível Secundário em todas as ilhas,
embora fosse o desejável. A proximidade destas três ilhas e o serviço de transporte
marítimo que as une justifica esse investimento na afirmação da centralidade do
Conservatório Regional da Horta. A título de exemplo, o CRH necessita aumentar a sua
oferta formativa apostando nas classes de saxofone (M18), canto (M26) e percussão (M16),
por esta ordem de prioridade, para as quais não dispõe de professor neste momento. Além
destes, e seguindo o exemplo do CRPDL, também a oferta de instrumentos tradicionais
(p.e. viola da terra) afigura-se pertinente numa lógica de motivação através da formação
especializada junto das crianças e jovens destas ilhas garantindo, assim, a continuidade dos
nossos grupos folclóricos e grupos de música tradicional.

Tratando-se do Ensino Artístico Especializado, torna-se fundamental que a sua aplicação e
generalização se faça recorrendo a professores devidamente habilitados, pois só assim se
tratará de um ensino verdadeiramente especializado, permitindo a estruturação e o
cumprimento de uma desejada articulação curricular e programática entre todas as escolas
de EAE da região. A escassez de recursos humanos que se faz sentir neste domínio deverá
determinar uma ponderação sensata na aplicação da iniciativa ora em apreço, por forma a
não colocar em causa a oferta formativa que as escolas que já ministram o EAE alvejam
como apropriadas para as respetivas comunidades educativas. Justificar-se-á uma
racionalização dos recursos já existentes apostando, eventualmente, em parcerias com
promotores de projetos que já vigoram, por exemplo de âmbito municipal, e que se têm
afirmado como bons exemplos da importância da educação/formação artística
especializada junto dos mais novos e a sua repercussão na vida cultural de cada uma das
ilhas. Torna-se evidente, por isso, a pertinência e importância da assunção de parcerias
entre as escolas da RAA, instituições culturais e artistas regionais e nacionais, como foi
reconhecido na apresentação da iniciativa.

Além da especialização dos recursos humanos, torna-se igualmente determinante assumir
uma política de investimento em materiais pedagógicos e instrumentos, os quais pelas suas
especificidades requerem manutenções regulares com custos significativos. A título de
exemplo, um piano requer uma afinação no mínimo trimestral, além de não ser viável no
ensino especializado da música a existência de pianos com 30 anos, como no caso do CRH
que tem pianos adquiridos no início da atividade do mesmo há mais de 30 anos, os quais já
não apresentam as condições mínimas de sonoridade e afinação. Assim, torna-se
necessário apostar num plano de investimentos articulado entre as escolas com EAE,
renovando de forma racional os instrumentos, sobretudo os pianos pelos custos
associados.

A par do desenvolvimento e da aplicação desta iniciativa, urge rever a legislação existente
na RAA em matéria de Ensino Artístico Especializado, designadamente a Portaria n.º
75/2014 de 18 de Novembro de 2014, que aprova o Regulamento de Gestão Administrativa
e Pedagógica de Alunos (RGAPA), e o Decreto Legislativo Regional n.º 12/2013/A de 23 de
agosto, que aprova o Estatuto do Aluno dos Ensinos Básico e Secundário. Estes diplomas

apresentam-se desatualizados e castradores do pleno funcionamento desta modalidade de
ensino, designadamente no que diz respeito:
- ao regime de assiduidade (art.º 108º do RGAPA e art.º 34º do Estatuto do Aluno
dos Ensinos Básico e Secundário);
- ao regime de frequência (art.º 111º do RGAPA);
- aos conteúdos (art.º 107º do RGAPA do RGAPA);
- aos planos de estudo (art.º. 110 do RGAPA);
- etc…etc…

Constata-se, ainda, um conjunto de omissões legislativas que importa salvaguardar,
adaptando a legislação nacional à RAA por forma a garantir mecanismos que melhor se
adequem às especificidades da RAA e ao que, no gozo da sua autonomia, esta entenda por
benéfico em matéria de aplicação do EAE, servindo as suas gentes, coletividades,
instituições e dinâmica sociocultural.

A título de exemplo, não prevendo o RGAPA a frequência em modalidade de ensino
integrado aos alunos dos cursos de Iniciação Musical, como acontece nos Cursos Básicos
de Música com dispensa de componentes artísticas do ensino regular, importaria, por
exemplo e quando aplicável, avaliar a possibilidade de se alargar a frequência em regime
integrado aos alunos do 1º CEB, com dispensa da componente artística no ensino regular
para efeitos de frequência do EAE, rentabilizando a “carga letiva” destes alunos. Além
disso, no caso do 2º CEB a disciplina de EVT já não existe, pelo que importa harmonizar o
RGAPA e o atual Currículo Regional da Educação Básica (CREB) aprovado pelo Decreto
Legislativo Regional n.º 16/2019/A de 23 de julho.

Na aplicação da iniciativa ora em análise importa, igualmente, prever uma profícua
articulação entre estabelecimentos de ensino e currículos, pois a excessiva carga horária
do ensino regular e a dificuldade na elaboração de horários inviabiliza que muitos alunos
enveredem por esta tipologia de ensino, sobretudo no Ensino Secundário. Uma melhor
articulação entre currículos poderá refletir-se num contributo relevante nesta matéria. Por
exemplo, seria pertinente explorar a possibilidade dos alunos com idade inferior a 19 ano
poderem matricular-se em regime de Curso Livre Modalidade, possibilitando aos alunos do

Secundário a redução do número de disciplinas de 4 (previstas no regime Supletivo) para
um mínimo de 2 (previstas no regime Livre Modalidade).

Por outro lado, partindo do princípio que os diferentes domínios previstos no CREB
pretendem contribuir para a afirmação da açorianidade, constatamos, porém, com muita
apreensão, o facto deste continuar a partir do pressuposto, cada vez mais reconhecido
como errado, de que a Educação Artística é encarada como um mero acessório. Ora, numa
região autónoma com o capital artístico já aqui demonstrado, o qual garante a afirmação
da identidade de um povo na sua vertente cultural mais genuína por via de inúmeras
manifestações culturais, nunca teremos uma verdadeira afirmação da açorianidade se não
valorizarmos efetivamente a Educação Artística também no Ensino Básico Regular. Por
conseguinte, e sendo indiscutível o direito ao acesso às expressões artísticas por parte de
todas as crianças e jovens açorianos, gostaríamos de reforçar a importância de se apostar
numa verdadeira valorização da expressão artística no âmbito do CREB, sobretudo no
jardim-de-infância e 1º CEB. Não se compreende como é que no 1º CEB as componentes
do currículo de Educação Física e Inglês sejam, e bem, lecionadas por professores destas
áreas e a componente da Música, da Dança, do Teatro e das Artes Visuais não sejam
lecionadas por um professor dessas áreas. Também não é aceitável a atual carga horária
destinada à Educação Artística no 1º CEB, revelando-se a mesma manifestamente residual
uma vez que é dividida pelas componentes de Música, Dança, Dramática/Teatro e Artes
Visuais. Importa referir que as áreas artísticas são fundamentais para uma perspetiva de
desenvolvimento de metodologias de projeto que envolvem todo o processo de ensinoaprendizagem, sendo cada vez mais reconhecidas como determinantes para o sucesso de
todas as áreas curriculares.

A lecionação das áreas artísticas no ensino básico por um professor especializado, além de
proporcionar experiências artísticas muito mais significativas e enriquecedoras aos alunos,
permitirá a deteção de crianças em tenra idade com aptidão artística, permitindo o
encaminhamento destes alunos para o EAE.

A EBI da Horta orgulha-se do percurso percorrido nessa matéria tendo em conta que,
dispondo do número suficiente de professores dos grupos de recrutamento 240 e 250 no

seu quadro de pessoal docente, estes têm sido afetos à lecionação das componentes
artísticas de Artes Visuais, Música, Dança e Dramática/Teatro no 1º CEB em regime de
parceria pedagógica com os titulares de turma, o que se tem refletido em ganhos evidentes
nas experiências artísticas destes alunos, muitos deles encaminhados para o EAE, neste
caso no CRH. Esta deveria ser, na nossa opinião, a metodologia a generalizar por todas as
escolas da região.

Faz cada vez mais sentido apostar numa articulação profícua entre a Educação e a Cultura,
sobretudo se considerarmos a tese de que educar através da arte exponencia todo o
processo de ensino-aprendizagem nas diversas áreas curriculares. Em Março de 2006 teve
lugar em Lisboa a Conferência Mundial sobre Educação Artística, organizada pela UNESCO,
seguindo-se-lhe a Conferência Nacional de Educação Artística que decorreu em Outubro
de 2007, no Porto, numa promoção conjunta dos Ministérios da Educação e da Cultura.
Resulta daí claro o reconhecimento da importância da arte na educação, mas que
resultados práticos daí advieram?

Considerando o contributo, já científica e pedagogicamente comprovado, que as artes em
geral e a música em particular podem dar ao desenvolvimento integral das crianças e no
alcance do Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória, justifica-se o assumir desta
iniciativa como uma prioridade a curto prazo. Se queremos que a riqueza da cultura
açoriana se mantenha e evolua, pese embora todos os desafios com que está confrontada
nesta terceira década do século XXI, é evidente que a educação deverá valorizar cada vez
mais as artes e a cultura. Isso não tem acontecido, pelo que está na hora de se assumir, de
forma convicta, uma mudança de paradigma dando uso à Autonomia que nos assiste.
Tenhamos a coragem de inverter esta tendência, assumindo a educação e a cultura como
investimentos determinantes na afirmação da nossa açorianidade, trilhando um caminho
de progresso que nos leve a uma região cultural e educacionalmente coesa, inclusiva e
evoluída.

Horta, 23 de março de 2022
O Conselho Executivo da EBI da Horta
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Assembleia de Escola EBI de Capelas
Rua do navio s/n
9545 – Capelas

Vimos desta forma enviar o parecer da Assembleia de Escola de EBI de Capelas,
relativo ao pedido de parecer sobre o Projeto de Resolução n.º 94/XII - "Alargamento e
diversificação do ensino artístico especializado nos Açores".
A nossa assembleia considera o projeto de resolução acima descrito de extrema
importância e dá um parecer favorável sobre o mesmo referindo, no entanto, que este
alargamento só fará sentido após uma alteração curricular no primeiro ciclo do ensino básico
de forma a que este ensino artístico especializado seja lecionado desde o ensino pré-escolar.
Grato pela atenção dispensada.
Capelas 24 de março de 2022
Presidente da Assembleia de Escola

E/818/2022 Proc.º 109/94/XII 24/03/2022

Fátima Santos
De:
Enviado:
Para:
Assunto:
Anexos:

Presidente Assembleia EBIArrifes <aebia@ebiarrifes.net>
24 de março de 2022 17:19
Assuntos Parlamentares
Parecer da EBI de Arrifes
Ensino Artístico-Parecer da AE da EBI Arrifes.docx

Como tarde
Junto envio o parecer escrito ao Projeto de Resolução sobre o alargamento do Ensino Artístico Especializado
na Área da Música, elaborado pela EBI de Arrifes.
Com os melhores cumprimentos
A Presidente da Assembleia de Escola
Emiliana Morgado

1

Parecer da Assembleia de Escola da EBI de Arrifes
A proposta do Projeto de Resolução em apreço visa o alargamento do Ensino
Artístico Especializado na Área da Música, bem como a diversidade desse ensino, com a
oferta formativa nas áreas da Dança, Pintura/Desenho e Teatro.
Relativamente à Música, esse alargamento impõe‐se nas ilhas do Arquipélago
que ainda não têm implementado o ensino artístico especializado.
Da mesma forma, é legítimo e desejável a diversidade da oferta formativa nas
outras áreas artísticas em toda a região.
Paralelamente a esta proposta, muito válida para toda a região, em nosso
entender, é pertinente que se invista no ensino artístico especializado da Música, e que
haja o alargamento às outras áreas, nomeadamente na Dança, Pintura/Desenho e
Teatro – na educação pré‐escolar e no 1º ciclo do ensino regular, por docentes com
formação específica na área e que, para além da colocação destes, haja também reforço
e apetrechamento dos recursos materiais necessários.
A justificação para esta necessidade é transversal à apresentada na proposta em
referência, nomeadamente: “O ensino artístico especializado tem sido um instrumento
fundamental para o desenvolvimento de uma educação de qualidade. Alicerçado no
desenvolvimento de competências ao nível sensorial, motor e afetivo, por via da
comunicação e expressão artística, da imaginação criativa, da sensibilidade estética e da
capacidade crítica, este tipo de ensino tem potenciado capacidades nos nossos jovens e
permitido uma formação e uma educação de qualidade. Porque aprender é muito mais
do que obter conhecimentos a partir da lecionação de conteúdos programáticos. É
experienciar, é conviver, é potenciar a motricidade e capacidades e destrezas até então
não desenvolvidas.”
Acrescente‐se que, no seio das crianças da educação pré‐escolar e do 1º ciclo, o
desenvolvimento destas competências e as vivências artísticas têm um impacto ainda
maior, contribuindo, desde cedo, para a sua formação, que se pretende ser o mais rica
possível.
Como complemento a esta justificação, refira‐se que, as artes deverão ter um
tratamento especializado junto das nossas crianças, tal como acontece já com as
disciplinas de Inglês e Expressão Físico‐Motora.
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Exmo. Senhor Presidente da Comissão Especializada Permanente de Assuntos Sociais
Dr. Joaquim Machado,

Conforme solicitado, envio, em anexo, o parecer do Conservatório Regional de Ponta Delgada
sobre o Projecto de Resolução n.s 94/XII.
Atendendo à hora, não disponho de meios para remeter o parecer em ofício. No entanto,
mediante a V. indicação, posso fazê-lo amanhã de manhã.
Muito obrigada.

Com os meus cumprimentos,

Maria Isabel Albergaria Sousa
d>fcrtoD«íoado

Presidente do Conselho Executivo

QRiío Ernesto do Cor»to IA, 9500-512 Ponto Dcigodo %e29ó 2ÔÓ 666
Bce.crpd@eduozores.90v.pt ^ crpd.edu.0z0res.9cv.pt/
Ocons-reg-poritodelgodo/ B conservotorio.pdl/

SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO

DIREÇÃO REGIONAL DA EDUCAÇÃO
CONSERVATÓRIO REGIONAL DE PONTA DELGADA

Assunto: Parecer sobre o Projecto de Resolução n.° 94/XII - "Alargamento e

diversificação do ensino artístico especializado nos Açores"

Conforme solicitado no ofício S/551/2022, de 24 de Fevereiro de 2022, e na seqüência da
auscultação dos departamentos curriculares e do conselho pedagógico do Conservatório
Regional de Ponta Delgada, vimos felicitar a iniciativa dos grupos parlamentares PSD,
CDS-PP e PPM pela preocupação com a formação artística das crianças e jovens
residentes nos Açores.

Dada a complexidade de que se reveste qualquer assunto sobre educação e, neste caso,

sobre educação artística, entendemos que há questões estruturais que devem ser
analisadas e perspectivadas com outras metodologias, com vista a uma formação de

qualidade e conseqüente. Desde logo, deve ser considerada a leccionaçào da componente
da educação artística no pré-escolar e 1ciclo por docentes com formação específica em
cada uma das áreas contempladas por esse tipo de educação, tal como acontece com as

disciplinas de Inglês e de Educação Física. Esta é uma lacuna com graves repercussões
no sistema educativo regional, uma vez que os professores titulares não dispõem de
competências e estratégias suficientes para a preconizada valorização das artes como
prioridade e opção curricular estruturante (Cf. a), n.° 1, artigo 17.® do Decreto Legislativo
Regional n.® 16/2019/A, de 23 de Julho de 2019.).

A inexistência dessa oferta nas condições referidas condiciona o processo construtivo de
contacto com a arte musical, por exemplo, que acaba por ser imposto no 2.® ciclo, quando
os alunos já perderem quatro anos, pelo menos, de interacção natural com a área. Por isso,
as reacções dos alunos à disciplina de Educação Musical no 2.® ciclo não são, na sua

maioria, as expectáveis. Importa registar que o Conservatório é cada vez mais procurado
por alunos do pré-escolar e do 1.® ciclo que querem uma vivência musical efectiva, porque

não a têm nas suas escolas. Como componente de formação contemplada nas matrizes
curriculares de base do sistema educativo regional, as artes devem ter um tratamento
especializado.

Outro problema estrutural é a falta de condições físicas e materiais adequadas ao tipo de
ensino com que se confrontara todas as escolas do Ensino Artístico Especializado da
Região Autônoma dos Açores (EAE), sobretudo para a prática instrumental
(disponibilidade de instrumentos e respectiva qualidade e manutenção, estantes,

partituras, isolamento acústico, acesso a materiais consumíveis como cordas, palhetas,
etc.). A formação artística especializada é onerosa e não pode ser gerida apenas pelos
lucros do dinheiro investido. A formação artística é um investimento a longo prazo,

geracional, de conhecimento, de cidadania, de mundividência.

A par da dimensão física, a dimensão legal do EAE na região (que se traduz efectivamente
em poucos normativos) também necessita de uma revisão consistente, pois vive de uma
constante adaptação ao ensino regular, permitindo múltiplas interpretações e
procedimentos.

A gestão dos recursos humanos representa outro problema. A semelhança do ensino
regular, os horários reduzidos não promovem a fixação dos docentes, levando, não raras

vezes, à interrupção dos processos de aprendizagem por falta de docente especializado
em determinada área.

Quais os mecanismos de apoio previstos, por exemplo, para os altmos das ilhas que não

dispõem de ensino secundário e que pretendam prosseguir estudos após a conclusão do
5.° grau/3.® ciclo do ensino básico? Outro constrangimento que decorre da falta de verbas

para o EAE: o acesso dos alunos das escolas de EAE da RAA a actividades de
enriquecimento curricular (como masterclass, estágios, workshops, entre outros) com

professores convidados, uma condição fundamental em qualquer domínio de
aprendizagem artística.
Para todos estes casos, e muitos outros de diferentes naturezas, facilitaria uma eficaz rede

das EAE da RAA que optimizasse e rentabilizasse os recursos existentes.

Não se verificando essas condições nas actuais escolas de EAE da RAA, com que meios
se estenderá o ensino artístico especializado às ilhas que não o possuem? A igualdade de

oportunidades deve ser transversal às diferentes ilhas, é um facto indiscutível, mas
também o deve ser dentro de cada ilha. Em S. Miguel, a inexistência de outros polos do
Conservatório (o que se justificaria pela densidade populacional da ilha) faz com que os
alunos das extremidades da ilha sejam, por princípio, os mais prejudicados no acesso ao
ensino artístico, devido à distância e à falta de transportes. Entendemos que a coesão

territorial deve ser promovida num plano abrangente (arquipélago) mas também
específico (dentro de cada ilha).

Em síntese, a proposta avançada no projecto de resolução aqui em análise reveste-se de

significativa importância. Todavia, o conhecimento que dispomos da realidade actual
leva-nos a questionar a sua operacionalização e a duvidar da efectiva concretização dos
bons princípios subjacentes à proposta.

Ponta Delgada, 24 de Março de 2022
A Presidente do Conselho Executivo,

Maria Isabel Albergaria Sousa
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Exmo Senhor Presidente

da

COMISSÃO ESPECIALIZADA PERMANENTE DE ASSUNTOS SOCIAIS

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTÔNOMA DOS AÇORES

ASSUNTO; Pedido de Parecer sobre o documento em epígrafe

Após auscultar todos os membros da Assembléia de Escola da EBS da Povoação, com o intuito
de analisar e debater o documento em epígrafe. Em resultado deste procedimento foi emitido o
parecer favorável que abaixo se anexa, aprovado por unanimidade.
Solicitamos a confirmação da recepção do presente email.
Sem mais assunto

Com os melhores cumprimentos
Teresa Farmhouse

Presidente da Assembléia de Escola
EBS da Povoação
9650-403 Povoação

Secretaria Regional da Educação
Direção Regional da Educação
Escola Básica e Secundária da Povoação

Assembleia de Escola
Projeto de Resolução
“Alargamento e diversificação do ensino artístico especializado nos
Açores”
A Assembleia de Escola da Escola Básica e Secundária da Povoação analisou o Projeto de
Resolução em epígrafe e decidiu por unanimidade emitir parecer favorável; no entanto,
acrescemos alguns aspetos para refletir nesta anteproposta. Sem dúvida que “Uma educação de
qualidade pressupõe o desenvolvimento de políticas educativas que promovam a igualdade de
oportunidades no acesso ao conhecimento, na partilha de informação e na acessibilidade aos
conteúdos e iniciativas lúdico-pedagógicas, por forma a contribuir e a promover o sucesso
educativo”; no entanto, dever-se-ia ter em consideração o seguinte:
- Uma das preocupações, quanto à viabilidade da execução desta proposta, é saber como
oferecer o ensino artístico quando somos constantemente relembrados que a implementação de
medidas depende dos recursos humanos da Unidade Orgânica. Será que, se se mantiver esta
postura, é possível promover a igualdade de oportunidades no acesso ao conhecimento? É certo
que, como se pode ler na proposta, poderão fazer-se parcerias locais com outras entidades, mas
haverá condições para todas as escolas da Região Autónoma dos Açores fazê-lo?
Pondo em consideração o ponto anteriormente referido, a Assembleia de Escola considera
pertinente haver uma proposta para o alargamento do ensino artístico na Região, nas diferentes
vertentes da música, dança, pintura/desenho e teatro e, eventualmente, artes do espetáculo. No
entanto, consideramos que, numa fase posterior, dever-se-á estudar com os Conselhos Executivos
de cada escola / ilha, a diversificação da oferta de ensino artístico, tendo em conta o orçamento da
SRE, os recursos humanos existentes, e a existência de apoios das autarquias locais ou de
programas de apoios comunitários.
Povoação, 24 de março de 2022

A Presidente da Assembleia de Escola

(Teresa Farmhouse)
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Parecer da Assembleia de Escola da EBI da Vila do Topo sobre a proposta de Projeto
de Resolução n.º 94/XII - "Alargamento e diversificação do ensino artístico
especializado nos Açores".
----- Após cuidada reflexão, os membros da assembleia deram parecer favorável
a esta proposta, na medida em que considera que o ensino artístico é muito
importante na formação do indivíduo, e, o princípio de em todas as ilhas haver
essa oferta, contribui para a diminuição das assimetrias entre os alunos da
região. ------------------------------------------------------------------------------------------------

Vila do Topo,24 de março de 2022.
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Assembleia de Escola – EBIRP

Parecer relativo ao Projeto de Resolução – 94/XII- “Alargamento e
diversificação do Ensino Artístico especializado nos Açores”

Exmo. Sr. Presidente da Comissão Especializada
Permanente de Assuntos Sociais da ALRAA,

A Assembleia de Escola da Escola Básica Integrada de Rabo de Peixe, após análise dos
documentos relativos ao assunto em epígrafe, e tendo solicitado a perspetiva sobre o
assunto aos Departamentos de Expressões e ao Departamento de Educação Física e
Musical desta Unidade Orgânica, transcreve as perspetivas recolhidas em sede de ambos
os Departamentos:
“Após análise e reflexão do documento “Projeto de Resolução Alargamento e
Diversificação do Ensino Artístico Especializado nos Açores”, o Departamento de
Educação Física e Musical, referiu que o modelo existente na Região Autónoma dos
Açores, dos alunos que frequentam o Ensino Artístico Especializado – Decreto
Legislativo Regional nº16/2019/A, de 23 de julho, e pela Portaria nº75/2014, de 18 de
novembro, que os alunos podem prescindir das disciplinas de Educação Musical,
Educação Visual e Educação Tecnológica, em prol das disciplinas especializadas
(Ensino Artístico da Música – Conservatório), desvalorizando-as, mesmo sendo
facultativo (o aluno pode optar por não frequentar estas disciplinas).
A sugestão do nosso Departamento é que seja revista a Portaria nº75/2014, de 18 de
novembro e o Decreto Legislativo Regional nº16/2019/A, de 23 de julho, no que
concerne ao Ensino Artístico Especializado.

Sugerimos que seja implementado o Projeto Cultural de Escola – Plano Nacional das
Artes (que está em vigor na Básica Integrada de Rabo de Peixe desde 2020), a todas as
escolas da Região Autónoma dos Açores.
Este Projeto trabalha “A Sensibilização Estética e Artística”, onde formar através da
Arte é formar transdisciplinarmente. A inclusão das disciplinas Artísticas de Educação
Musical, de Educação Visual, de Educação Tecnológica e Expressão Dramática no
segundo e terceiro ciclos do Ensino Básico e da Educação Artística no Pré-Escolar
(Artes visuais, Jogo Dramático/Teatro, Música e Dança),e no primeiro ciclo do Ensino
Básico (Artes Visuais, Expressão Dramática/Teatro, Dança e Música) e o Ensino
Artístico Especializado, permite aos alunos conhecer múltiplas linguagens, pois trazem
um olhar de trabalhar distinto na Escola, daí não haver fronteiras, mas sim a ligação
destes dois Mundos, transformando o espaço escola, em práticas transdisciplinares e
colaborativas, onde se pode aprender dentro e fora das salas. Organizar Esquipas e
Espaços, onde se estimula a aplicação de pedagogias centradas no aluno, abrindo a
Escola ao exterior, criando canais de divulgação das atividades dentro e fora da Escola.
Desenvolver a literacia cultural, o espírito crítico e atitude estética.
A Arte trabalha no ser Humano a sensibilidade, perceção, reflexão e criatividade. É uma
forma de entender o Mundo além do óbvio.
A Arte deve ser trabalhada dentro das componentes curriculares artísticas
diversificadas, entre os Professores das Áreas Artísticas (Educação Musical. Educação
Visual, Educação Tecnológica e Expressão Dramática 2º e 3º ciclos, no Pré-Escolar Artes visuais, Jogo Dramático/Teatro, Música e Dança, no primeiro ciclo do Ensino
Básico - Artes Visuais, Expressão Dramática/Teatro, Dança e Música) e o Ensino
Artístico Especializado, trabalhando desta forma múltiplas linguagens, com abordagens
interdisciplinares, com foco na formação integral do aluno, sendo este o caminho para
uma Escola Inclusiva, onde se implementa e valoriza a articulação entre diferentes áreas
do saber, para Todos e com cada Um.” e “Após a análise e reflexão ao documento
“Projeto de Resolução - Alargamento e diversificação do ensino artístico
especializado nos Açores” o Departamento apresenta o parecer referindo que, o
mesmo, é importante para a diversificação e qualidade do ensino nos alunos. Contudo,
se for implementado, deverá ser como um complemento às disciplinas já existentes no
currículo (Educação Visual, Educação Tecnológica e Educação Musical) e não como
substituição/escolha das mesmas.

No modelo atualmente existente na Região Autónoma dos Açores, os alunos que
frequentam o ensino artístico especializado, podem prescindir das disciplinas de
Educação Visual, Educação Tecnológica e Educação Musical em prol das disciplinas de
formação especializada, ficando com lacunas nas aprendizagens das disciplinas que
prescindiram.
O ensino artístico especializado é ministrado por profissionais especializados na área e
deve ser, um complemento às disciplinas já existentes em áreas das expressões
artísticas.
Para que o ensino seja de qualidade, todas as disciplinas têm um papel importante na
formação dos alunos, não se devendo substituir umas em prol das outras.”

Rabo de Peixe, 20 de março de 2022
A Presidente da Assembleia de Escola,
Sofia Bastos Alexandre

.
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ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA TOMÁS DE
BORBA
ASSEMBLEIA DE ESCOLA

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia Legislativa Regional,

Reunidos os pareceres e ouvidos os diversos membros que integram a Assembleia
de Escola da EBS Tomás de Borba, sobre o Projeto de Resolução n.º 94/XII "Alargamento e diversificação do ensino artístico especializado nos Açores",
considera-se que:
O Ensino Artístico é uma componente fundamental da educação estética e
estruturante do ser humano. Face a uma realidade cultural movida por valores
estéticos e padrões de qualidade, reconhece-se como essencial promover uma
educação artística especializada o mais precocemente possível, garantindo
acessibilidade a todas as crianças e jovens que o desejem frequentar, bem
como, a diversificação e alargamento do Ensino Artístico às áreas da dança,
desenho/pintura e teatro.
Alerta-se, no entanto, para o facto de que, sendo um ensino que exige recursos
especiais, quer do ponto de vista dos recursos humanos, com docentes
especializados e habilitados para a docência deste tipo de ensino, quer pela
necessidade de materiais pedagógicos e instrumentais de elevado custo, há a
necessidade de planear de forma cuidada a abertura de novos cursos para que
não seja descurado nem comprometido o ensino nas escolas em que ele já
existe.
Assim sendo, o nosso parecer é genericamente favorável a esta proposta.

Angra do Heroísmo, 23 de março de 2022
A Presidente da Assembleia de Escola
Maria Emília Berbereia Cota Lima

_____________________________________________________________________________________________________________
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA TOMÁS DE BORBA
Avenida António Dacosta | 9700-222 Angra do Heroísmo
 295 401 550 | ebs.t.borba@edu.azores.gov.pt |  http://www.ebstomasborba.pt
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SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO
DIRECÇÃO REGIONAL DA EDUCAÇÃO
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DA GRACIOSA

PARECER

A Assembleia de Escola da Escola Básica e Secundária da Graciosa, em reunião ordinária datada
de 17 de março de 2022, incluiu na sua ordem de trabalhos a análise e emissão de parecer sobre
o “Projeto de Resolução N.º 94/XII”, conforme solicitado pela Comissão Especializada
Permanente de Assuntos Sociais da Assembleia Legislativa Regional.
Foi um assunto bastante ponderado e objeto de preocupação da generalidade dos membros
havendo por isso uma grande participação no debate.
Cientes que uma educação de qualidade exige que as escolas estejam dotadas de recursos
humanos e materiais, bem como, de infraestruturas, desde que sejam garantidas às escolas
condições para a oferta do ensino artístico (salas específicas, materiais certificados para cada
área e professores com especialização na área), entendemos de forma unânime emitir um
parecer positivo em relação ao Projeto de Resolução N.º 94/XII.

O Presidente da Assembleia de Escola

Abel Francisco de Medeiros Almeida Carneiro
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Fátima Santos
De:
Enviado:
Para:
Assunto:
Anexos:

Sede SDPA <sede@sdpa.pt>
24 de março de 2022 12:56
Assuntos Parlamentares
PARECER DO SDPA SOBRE O PROJETO DE RESOLUÇÃO N.º 94/XII (PSD, CDS-PP e PPM) –
“ALARGAMENTO E DIVERSIFICAÇÃO DO ENSINO ARTÍSTICO ESPECIALIZADO NOS AÇORES”
20220324_parecer_sdpa_projeto_ensino_artístico.pdf

Importância:

Alta

Exmo. Senhor
Presidente da Comissão Especializada Permanente de Assuntos Sociais da
Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores
Encarrega-me o Presidente da Direção do Sindicato Democrático dos Professores dos Açores, de
remeter a V. Exa., o parecer do SDPA acerca do Projeto de Resolução n.º 94/XII (PSD,CDS-PP e PPM)–
“Alargamento e Diversificação do Ensino Artístico Especializado nos Açores”.
Damos autorização para divulgação do presente parecer.

Com os mais cordiais cumprimentos

Helena Margarida Pereira Lourenço
Técnica Administrativa

SINDICATO DEMOCRÁTICO DOS PROFESSORES DOS AÇORES
R. Arcanjo Lar, 7, R/C Poente, 9500-162 PONTA DELGADA
Apartado 1627, 9501-804 PONTA DELGADA
Tel. 296302180 Fax 296302189
www.sdpa.pt
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PARECER DO SDPA SOBRE O PROJETO DE RESOLUÇÃO N.º 94/XII (PSD,
CDS-PP e PPM) – “ALARGAMENTO E DIVERSIFICAÇÃO DO ENSINO
ARTÍSTICO ESPECIALIZADO NOS AÇORES”

Tendo o Sindicato Democrático dos Professores dos Açores (SDPA) sido convidado a
pronunciar-se acerca do Projeto de Resolução N.º 94/XII, “Alargamento e diversificação
do ensino artístico especializado nos Açores”, apresentado pelos Grupos Parlamentares
do Partido Social Democrático/Açores (PSD/A), Centro Democrático Social – Partido
Popular/Açores (CDS – PP/A) e Partido Popular Monárquico/Açores (PPM/A), datado
de 16 de fevereiro de 2022, vem apresentar o competente parecer à Comissão
Especializada Permanente de Assuntos Sociais (CPAS) da Assembleia Legislativa da
Região Autónoma dos Açores (ALRAA), na presente data, referindo-se doravante ao
documento apresentado como Projeto.
A temática em que incide o Projeto – “Alargamento e diversificação do ensino artístico
especializado nos Açores” – no entendimento deste Sindicato configura uma medida de
amplitude educativa e social que deve merecer a devida análise e ponderação.

Considerações prévias:
Em linhas gerais, o Sindicato na senda do formulado pelo CNE – “Reforma do Ensino
Artístico Especializado” (Parecer n.º 6/2003, 05.08.2003) –, sublinha que o ensino
artístico tem um papel muito importante no desenvolvimento pessoal de cada ser humano,
na cultura e na educação, deverá nortear-se pela liberdade, pela diversidade da formação
e pela procura de melhorias qualitativas, da educação pré-escolar aos ensinos básico e
secundário.

O SDPA considera oportuna a perspetiva do Governo Regional dos Açores (GRA) poder
vir a alargar a todas as ilhas do arquipélago uma oferta formativa que integre as várias
vertentes do ensino artístico.

1

Aliás, reconhece o Sindicato que o quadro legislativo em vigor se tem mantido demasiado
confinado a modelos normativos de ensino regular e deverá, no caso da promoção da
educação artística, não só suprir as falhas da oferta pública da Região, bem como propor
a introdução e generalização das várias áreas artísticas nas escolas, proporcionando-as,
não exclusivamente no âmbito do ensino artístico especializado, mas apostando na sua
inclusão nas matrizes curriculares e nos planos de estudo dos cursos, alargando-as a todos
os níveis e ciclos de ensino.

Apreciação na generalidade:

Assinala-se que o Projeto enuncia aspetos positivos e determinantes para a formação
integral dos alunos do sistema educativo regional público, no sentido que vem reforçar
novas oportunidades escolares e novas modalidades educativas imprescindíveis ao
expectável perfil dos alunos.

No ensino artístico devem ser realçados os seguintes aspetos:
« 1) O ensino artístico é estruturante na medida que conduz os estudantes à expressão
de si próprios, estabelecendo a relação interioridade – exterioridade que define
o humano;
2) O ensino artístico coloca os alunos perante a realidade das artes com realizações
gratificantes e indispensáveis à vida, à cultura e ao equilíbrio humano,
revelando-lhes também, a possibilidade de se exprimirem através das suas
linguagens.
As artes são importantes em si mesmas como expressão de conhecimento e
criatividade humana;
3) O ensino artístico apresenta, também, as vantagens e consequências positivas não
apenas na acção educativa, mas no próprio processo de aproximação e resposta
às aprendizagens;
4) Ao promover a actividade estética e criativa, o ensino artístico desenvolve
potencialidades cognitivas transversais que são indispensáveis à interiorização
dos saberes e favoráveis à harmonização de todas as dimensões e faculdades das
pessoas.
2

O ensino artístico é uma área extremamente gratificante e relevante, o que lhe deve dar
direito a um espaço importante e significativo nos currículos e nos horários escolares,
ao longo de toda a escolaridade, em particular, na educação pré-escolar e durante todo
o ensino básico.
Devem, em especial, ser criadas condições para que os estudantes que revelem, em
qualquer grau de ensino, qualidades artísticas especiais possam ser seguidos,
acompanhados e promovidos num desenvolvimento dessas habilitações de forma a
garantir o aproveitamento de características humanas essenciais ao património comum
da sociedade.
Sendo um fator de estímulo personalizante, o ensino artístico deve ser reforçado (e nunca
restringido) nas situações em que se possam verificar dificuldades na aprendizagem ou
na integração escolar…». 1
O ensino artístico será sempre uma componente essencial do foco educativo – a integrar
desde a educação da primeira infância, ao ensino básico e ao ensino secundário - da
aquisição de saberes cuja incidência e oportunidades deverão ser promovidas no seu
exponencial.
Salienta igualmente o SDPA que o ensino artístico deverá ser implementado em contextos
educativos diversos: formais, informais, extraescolares, especiais e de enriquecimento
curricular, em estrita interligação com o estabelecimento de parcerias entre diversas
entidades.
O SDPA entende também ser necessário encetar maior investimento na formação de
docentes habilitando-os profissionalmente e repensar a conceção de programas
educativos aglutinadores.
O Projeto é saudado pela sua pertinência e por evidenciar a importância da dimensão da
educação artística na formação a par da criação de condições e oportunidades mais
equitativas para todos.

1

CNE

– Parecer n.º 2/99 – Educação estética, ensino artístico e sua relevância na educação e na

interiorização de saberes, DR n.º 28, II Série, 03.02.1999

3

Com o debate em curso para estabelecer a Estratégia da Educação para a Década que
tanto se apregoa seria interessante abrir-se um percurso de renovação sistémica da
educação que volvidas décadas em que imperaram como referência da matriz curricular
as áreas disciplinares como o português, a matemática e as ciências, seja consagrada,
agora, a importância das artes e do ensino artístico, pelo que o parecer que o SDPA emite
é favorável.

Ponta Delgada e Sindicato Democrático dos Professores dos Açores, aos 24 de março de
2022.

4
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REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO
DIREÇÃO REGIONAL DA EDUCAÇÃO

ASSEMBLEIA DE ESCOLA
Exmo. Senhor Presidente da Comissão Especializada
Permanente de Assuntos Sociais
da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores

Assunto: Pedido de Parecer sobre a Proposta de Projeto de Resolução nº 94/XII – “Alargamento e
diversificação do ensino artístico especializado nos Açores” (V/ Ref: S/556/2022)

Acusamos a receção do pedido de parecer identificado em epígrafe, o qual mereceu a nossa melhor
atenção, tendo sido auscultados, para o efeito, os membros desta Assembleia, na reunião realizada no
dia 22 de março de 2022.
Os membros desta Assembleia de Escola, por unanimidade, deram parecer favorável à Proposta de
Projeto de Resolução nº 94/XII, tendo por base o princípio da coesão regional e a possibilidade de os
alunos das ilhas de Santa Maria, São Jorge, Flores e Corvo poderem também usufruir do ensino artístico,
com o intuito de proporcionar uma maior igualdade de oportunidades. Foi também fator determinante
para a decisão desta Assembleia, a proposta de aumento, em todas as escolas, da oferta formativa do
ensino artístico nas áreas da dança, pintura/desenho e teatro, que permitirá o desenvolvimento de
diversas competências artísticas, nos alunos da região.
Acresce o facto de na atualidade apenas o Conservatório Regional de Ponta Delgada oferecer o ensino
especializado de música, enquanto as restantes escolas da região com ensino artístico integrado apenas
proporcionam um ensino genérico da música. Assim, é também determinante para o nosso parecer a
possibilidade de o ensino artístico especializado ser alargado às restantes escolas da Região, para além do
Conservatório Regional de Ponta Delgada.
No entanto, os membros desta Assembleia destacam que, para que exista qualidade na lecionação do
ensino artístico especializado, devem ser asseguradas condições adequadas, em todas as escolas, tais
como um quadro docente estável e qualidade ao nível dos espaços e dos equipamentos.

Com os melhores cumprimentos.
Horta, 22 de março de 2022

O Presidente da Assembleia de Escola

(Roberto Terra)
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ASSEMBLEIA DE ESCOLA

Parecer sobre o projeto de Resolução n.º 94/XII – “Alargamento e diversificação do ensino
artístico especializado nos Açores”

A diversidade na educação é, indubitavelmente, um princípio fundamental na promoção do
sucesso educativo e a vertente artística tem vindo a ganhar expressão no nosso sistema de
ensino, e deve ser sempre área de investimento por parte dos agentes promotores de uma
educação de qualidade.
Não obstante, a qualidade da oferta tem de estar assegurada, sob pena de se comprometer,
irremediavelmente, a qualidade das aprendizagens dos alunos e, portanto, a sua formação
académica.
Por conseguinte, para que se verifique o alargamento e diversificação do ensino artístico
especializado a escolas que ainda não o ofereçam, nomeadamente a Escola Básica e Secundária
das Flores, considera esta Assembleia que os órgãos superiores de gestão a nível regional,
deverão observar e ponderar os aspetos que poderão comprometer a sua implementação,
nomeadamente os seguintes:
−
−

−

a inexistência de infraestruturas na escola, nomeadamente salas adequadas ao ensino de
áreas que requeiram, por exemplo, condições específicas de acústica;
a inexistência de recursos materiais de qualidade na escola específicos para a exploração
dos vários conteúdos artísticos como, por exemplo, instrumentos musicais para as aulas
de instrumento;
a inexistência de recursos humanos na escola: teria de ser garantida a colocação de
professores que permitissem a lecionação de áreas específicas, como no caso, por
exemplo, das aulas de instrumento.

Para além dos aspetos elencados, teria de ser garantida a autorização da constituição de turmas
com número de alunos inferior à turma padrão, considerando o previsível baixo número de
alunos interessados. Por outro lado, caso se verificasse o fenómeno oposto, i. e., a existência de
muitos alunos a optarem por esta modalidade de ensino, a escola teria dificuldades na construção
dos horários, lembrando por exemplo a existência de aulas individuais de instrumento, dadas as
limitações impostas pela mancha horária que tem de ser conjugada com os transportes escolares.
Refira-se, ainda, que a EBS das Flores, nos últimos anos, tem enfrentado sérias dificuldades no
que concerne à colocação de professores, tendo de recorrer à bolsa de emprego ou ficando com
os horários por preencher, facto que tem de ser levado em conta aquando da proposta de oferta
curricular que é proposta pela escola.

Em suma, a oferta do ensino artístico especializado pelas escolas que ainda não o façam,
nomeadamente a EBS das Flores, terá obrigatoriamente de ser analisado e ponderado pelos seus
órgãos de gestão, nomeadamente o Conselho Pedagógico e o Conselho Executivo ou Comissão
Executiva Provisória, observando os aspetos favoráveis e desfavoráveis e consequente existência
ou não de condições que garantam a qualidade do ensino e o sucesso dos seus alunos.
Perante esta reflexão, os membros deste órgão consideraram, também, condição sine qua non
para que as escolas mais pequenas incluam na sua oferta curricular o ensino artístico
especializado, a existência de um forte investimento por parte das autoridades regionais, no
sentido de dotar estas escolas de condições que permitam a supramencionada oferta do ensino
artístico especializado.

Santa Cruz das Flores, 21 de março de 2022
O presidente da Assembleia de Escola,
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Fátima Santos
De:
Enviado:
Para:
Cc:
Assunto:

Paulo Jorge Gonçalves Pereira <paulo.pereira@ebimaia.net>
23 de março de 2022 13:57
Assuntos Parlamentares
Dora Cristina Ribeiro Pessoa da Silva; Anabela Estrela da Silva Barbosa Santos
Assembleia de Escola - PROJETO DE RESOLUÇÃO N.º 94/XII

Exmo.(a) Senhor(a) Presidente
Comissão Permanente de Assuntos Sociais da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N.º 94/XII - "ALARGAMENTO E DIVERSIFICAÇÃO DO ENSINO
ARTÍSTICO ESPECIALIZADO NOS AÇORES"
A Assembleia

da Escola

Básica

Integrada

da

Maia,

auscultada relativamente

ao Pedido

de Parecer sobre o Projeto de resolução N.º 94/ XII - Alargamento e diversificação do ensino

artístico especializado nos Açores, entende que esta proposta deve ser implementada como
um complemento às disciplinas já existentes no currículo (Educação Visual, Educação
Tecnológica e Educação Musical) e não como, substituição das mesmas e usando os recursos
humanos existentes nas escolas.
Assim sendo, o parecer desta assembleia é favorável na generalidade.
Com os melhores cumprimentos,

Ponta Delgada, 23 de março de 2022

Presidente da Assembleia de Escola da EBI da Maia
Paulo Jorge Gonçalves Pereira
‐‐

Paulo Pereira
Presidente da Assembleia de Escola

Coordenador de Departamento de Expressão Plástica e Tecnológica
Coordenador do Plano Nacional das Artes
Embaixador TOPA e REDA
Escola Básica Integrada da Maia
Ramal de S. Pedro ‐ 9625‐380 Maia
Telefones: 296 440 010 ‐ Fax: 296 440 016 ‐ website: www.ebimaia.net
Por favor, não imprima este documento se não necessitar dele em suporte papel.
Proteja o ambiente!
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Exmo. Sr. Presidente de Comissão
J. Joaquim Machado

ASSUNTO: PEDIDO DE PARECER SOBRE O PROJETO DE RESOLUÇÃO N.º 94/XII "ALARGAMENTO E DIVERSIFICAÇÃO DO ENSINO ARTÍSTICO ESPECIALIZADO NOS
AÇORES"

Após a receção do vosso ofício S/556/2022 24 - 02 - 2022, via correio eletrónico, a 24 de
fevereiro, eu, Luciva Ventura, presidente da Assembleia de Escola, reencaminhei-o para
todos os membros da Assembleia de Escola da EBI Francisco Ferreira Drummond, São
Sebastião, Angra do Heroísmo, Ilha Terceira.
Da auscultação feita, constatei que:
- três membros deram parecer favorável;
- um membro revelou algumas dúvidas da sua operacionalização e eficiência.
Do parecer que revelou algumas dúvidas, descreve-se o seguinte:
“Em relação ao assunto acima mencionado, acho que deve ser um direito universal de
todos os alunos açorianos, porém, julgo haver constrangimentos ao nível de recursos
humanos e mesmo financeiros que não sei como podem ser ultrapassados (e.g., existir
apenas um ou dois alunos inscritos para frequentar determinado curso artístico - deve a
região assegurar a sua lecionação na sua ilha para um número assim tão inferior?”
Com os melhores cumprimentos.
A Presidente da Assembleia de Escola
Luciva Ventura
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Exmo. Sr.
J. Joaquim F. Machado
Presidente da Comissão Permanente de Assuntos Sociais
Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores

PEDIDO DE PARECER SOBRE O PROJETO DE RESOLUÇÃO N.º 94/XII "ALARGAMENTO E DIVERSIFICAÇÃO DO ENSINO ARTÍSTICO ESPECIALIZADO NOS AÇORES"
ASSUNTO:

Perante a solicitação de V. Exa., a Assembleia de Escola da Escola Básica e Secundária da Calheta,
após análise do Projeto de Resolução supracitado, emitiu o seguinte parecer:
I – Apreciação na generalidade
As recomendações apresentadas neste projeto são de louvar pois em várias ilhas o ensino artístico é
inexistente e o pouco contacto que as crianças e jovens têm no que concerne a atividades artísticas e
culturais, tão importantes para o seu desenvolvimento como cidadãos plenos da nossa sociedade, são os
oferecidos pelas atividades extracurriculares nas escolas e pelas bandas de filarmónica ou grupos de
dança/teatro que existam na sua comunidade. E, apesar de enriquecedor para o desenvolvimento dos
jovens, não substitui, e nem deveria substituir, os planos curriculares devidamente estruturados que os
cursos do ensino artístico especializado apresentam ao longo da progressão académica dos jovens,
lecionados por docentes da respetiva área. Um exemplo atual desta situação é o panorama cultural na Ilha
de São Jorge, outrora profícua na produção de grandes valores na área da música, da literatura e do teatro
e que, com o declínio da população e da atividade das instituições culturais existentes, não apresenta
nenhuma estrutura formativa que permita às gerações mais novas ter uma base sólida, com as ferramentas
necessárias para contrariar o marasmo cultural que observamos atualmente. Releva‐se também a
necessidade de olhar o ensino artístico especializado não só como forma de desenvolver uma educação de
qualidade e de enriquecimento interior, mas também como facilitador da abertura de outros caminhos
profissionais. O exercício da arte de forma profissional é também uma possibilidade, sendo o ensino artístico
especializado uma opção que não se tem em conta no momento em que um jovem decide o que pretende
fazer no futuro.
II – Apreciação específica
1. Quanto à primeira recomendação apresentada, há vários anos que as entidades que realizam
atividades culturais na área da música, como é o caso dos músicos das bandas de filarmónica e os seus
dirigentes, os coros, os grupos etnográficos, entre outros grupos, onde a música é a base das atividades
desenvolvidas, reivindicam a existência do ensino artístico especializado na área da música onde esta opção

não existe. Alertamos que a falta de população, que poderá impedir a criação de turmas com os números
mínimos de alunos conforme a legislação atual em vigor, a falta de docentes na área da música e a falta de
vontade política para criar as vagas necessárias nos estabelecimentos de ensino, são obstáculos que têm
frustrado a abertura do ensino artístico especializado na área da música nas ilhas onde este ainda não tem
presença. Tem de haver o cuidado de se observar as especificidades demográficas e geográficas de cada ilha
e o diálogo com intervenientes das comunidades escolares onde se pretenda implementar o ensino artístico
especializado na área da música, sob o risco de esta não se conseguir sustentar a médio e longo prazo.
Sugere‐se também que, tendo por base a carga horária conforme indicado nos anexos I, II, II, IV e V da
Portaria n.º 75/2014 de 18 de Novembro de 2014, em ilhas onde a criação de turmas para o ensino artístico
especializado seja reduzido, que se coordenem as escolas nas diferentes ilhas para que se consiga a criação
de um horário completo de forma a aumentar o interesse dos docentes da área musical em se deslocarem
para ilhas que já apresentam dificuldades crónicas na obtenção dos docentes para as diferentes áreas
disciplinares.
2. No segundo ponto apresentado, chamamos a atenção para a necessidade de se verificar a
existência dos recursos humanos necessários para o aumento e diversificação da oferta formativa nas áreas
indicadas, pois sem docentes das respetivas áreas dificilmente se atingirá um ensino de qualidade.
Repetimos aqui a sugestão de se procurar criar um horário completo para as ilhas onde se pretende
aumentar a oferta formativa, pois uma maior oferta implicará uma redução do número de alunos por turma,
e com horários parciais dificilmente que conseguirá atrair os recursos humanos necessários.
3. Quanto à terceira recomendação apresentada, presumindo‐se que o pretendido é criar sinergias
entre os alunos do ensino artístico especializado, entidades e indivíduos que exercem atividades nas
diferentes áreas artísticas, a assembleia congratula os autores deste projeto pela inclusão de algo muitas
vezes esquecido. É na apresentação das diferentes artes à população que a cultura atinge o seu objetivo e
serão estes alunos e a sua interação com a sua comunidade a base para se alcançar este objetivo. Com o
envolvimento de instituições e artistas locais e nacionais estamos a potencializar o desenvolvimento destes
alunos e a parceria com os Municípios, conforme referido no projeto. É fundamental apoiar localmente as
necessidades logísticas e materiais de tais parcerias.

Calheta, 23 de março de 2022
A Presidente da Assembleia de Escola da EBSC
Emília Margarida Soares Cabral
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Fátima Santos
Assunto:
Anexos:

FW: Parecer SPRA
PARECER SOBRE O PROJETO DE RESOLUÇÃO_Ensino Artístico.pdf

De: SPRA.Terceira <spraterceira@spra.pt>
Enviada: 23 de março de 2022 10:19
Para: Assuntos Parlamentares <assuntosparlamentares@alra.pt>
Assunto: Parecer SPRA
Exmo. Senhor
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais

O Sindicato dos Professores da Região Açores remete em anexo o seu parecer relativamente ao projeto de
resolução nº 94/XII – “ALARGAMENTO E DIVERSIFICAÇÃO DO ENSINO ARTÍSTICO ESPECIALIZADO NOS
AÇORES”
Com os melhores cumprimentos
P’lo SPRA
Fernando Vicente
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PARECER SOBRE O PROJETO DE RESOLUÇÃO N.º 94/XII –
“ALARGAMENTO E DIVERSIFICAÇÃO DO ENSINO ARTÍSTICO
ESPECIALIZADO NOS AÇORES”

NA GENERALIDADE

A Direção do Sindicato dos Professores da Região Açores subscreve
os princípios enunciados no preâmbulo, bem como a importância da
generalização da oferta curricular e extracurricular do Ensino Artístico
Especializado em todas as ilhas do arquipélago. Consideramos que o
cumprimento deste desiderato será também um contributo para a coesão
regional e para a consolidação do Sistema Educativo da Região Autónoma
dos Açores.

Salientamos que, no âmbito da oferta curricular, o Ensino Artístico
Especializado deverá ser assegurado, nas unidades orgânicas, por pessoal
docente. No âmbito das ofertas extracurriculares, poderá ser
disponibilizado em instituições protocoladas e orientado por pessoal
devidamente habilitado para o efeito.

Angra do Heroísmo, 22 de março de 2022
A Direção

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
Sindicato dos Professores da Região Açores | www.spra.pt
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SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO
DIREÇÃO REGIONAL DA EDUCAÇÃO | DIREÇÃO REGIONAL DA ADMISTRAÇÃO EDUCATIVA

ESCOLA BÁSICA INTEGRADA DE ÁGUA DE PAU
Telef: 296 960 330 - Fax: 296 913 600

Exmo. Sr. Presidente da Assembleia Legislativa da
da Região Autónoma dos Açores
Rua Marcelino Lima,
9901-858 Horta
Sua referência

Sua comunicação

Proc.

FAX :

Telex
Telefax
Proc.

Nossa referência
Data

Número

2022/03/18
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Assunto: PARECER – PROJETO DE RESOLUÇÃO N.º 94/XII – “ALARGAMENTO E
DIVERSIFICAÇÃO DO ENSINO ARTÍSTICO ESPECIALIZADO NOS
AÇORES”

A pedido do Sr. Presidente da Assembleia de Escola desta Unidade Orgânica, cumpre-me
enviar a V.ª Ex.ª o parecer sobre o Projeto de Resolução N.º 94/XII – “Alargamento e
diversificação do Ensino Artístico Especializado nos Açores – elaborado pelos membros daquele
órgão.

Com os melhores cumprimentos,

A Presidente do Conselho Executivo

RUA DO FORAL NOVO, S/Nº 9560 – 280 ÁGUA DE PAU
ceebi.aguapau@edu.azores.gov.pt | ebi.aguapau@edu.azores.gov.pt
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ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DO NORDESTE
ANO LETIVO 2021/22

Assunto - Parecer acerca do Projeto de Resolução | Alargamento e diversificação do
ensino artístico especializado nos Açores

Exmo. Senhor
Presidente da Comissão Especializada Permanente de Assuntos Sociais

Antes de mais, a Assembleia de Escola da Escola Básica e Secundária do Nordeste
expressa a sua congratulação pela iniciativa, mostrando claramente a sua anuência com o
projeto apresentado, considerando-o um valor acrescentado para a formação plena dos
alunos, em particular, num concelho como o nosso em que o acesso às várias
manifestações culturais é, frequentemente, dificultado por questões de índole geográfica
e financeira, emitindo, destarte, um parecer favorável.
Consideramos que os nossos alunos devam beneficiar de uma educação de
qualidade e de igualdade de oportunidades no acesso quer ao conhecimento quer à cultura
sendo, por isso, de extrema importância a promoção da igualdade de acesso ao ensino
artístico porque esse estimula o espírito crítico, desenvolve a sensibilidade, estimula
várias funções cognitivas, desenvolve a motricidade e a expressão corporal e, de magna
importância, combate a ansiedade.
Todavia, face ao projeto apresentado “Alargamento e diversificação do ensino
artístico especializado nos Açores” algumas questões soam-nos pertinentes como a da sua
operacionalização, mais especificamente, num contexto tão particular como o nosso, a
saber:
a) A sua implementação será enquanto atividade de enriquecimento
curricular, de frequência facultativa e da responsabilidade financeira do encarregado de
educação/pais?
b) A quem será atribuída a responsabilidade de assegurar a gestão logística
que o projeto sugerido exige, desde o seu espaço, transporte, aos recursos materiais e
humanos?

c) A frequência do ensino artístico especializado dispensaria os alunos da
frequência das disciplinas similares curriculares (Educação Musical, Educação Visual e
Tecnológica) sendo os mesmos alvo de avaliação externa?
Todas estas questões poderão ainda ser prematuras, mas tememos que se
transforme em mais um projeto para serem as Unidades Orgânicas a implementar e a gerir
com o seu próprio orçamento e recursos, este será difícil de viabilizar.

A Presidente da Assembleia de Escola

(Fátima Margarida Sousa Ferreira)

Nordeste, 08 de março de 2022

A Presidente da Assembleia de Escola da EBS do Nordeste

Fátima Margarida Sousa Ferreira
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SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO
DIREÇÃO REGIONAL DA EDUCAÇÃO
ESCOLA BÁSICA INTEGRADA DE LAGOA

Assembleia de Escola

Parecer
PROJETO DE RESOLUÇÃO n.º 94/XII - "ALARGAMENTO E DIVERSIFICAÇÃO
DO ENSINO ARTÍSTICO ESPECIALIZADO NOS AÇORES ”
A Assembleia de Escola, em reunião ordinária, refletiu sobre a proposta supracitada e é do
seguinte parecer.
O ensino artístico, nas suas várias vertentes, permite desenvolver nas crianças e jovens
competências de comunicação, imaginação, criatividade, estética, espírito critico, ou seja, pelo
meio da Arte aprende-se e adquire-se conhecimentos e uma criança que vive em contacto com
a Arte, desde tenra idade, irá ser, certamente, um adulto que no futuro valorizará a Cultura.
Neste sentido compete à Educação e à Escola, numa sociedade que se quer igualitária, promover
a igualdade de oportunidades, nesta perspetiva a Assembleia é do parecer que o Ensino Artístico
Especializado nos Açores seja alargado a todas as ilhas e assim possa haver equidade de
oportunidades. Nas ilhas onde já existe a oferta do ensino artístico, no percurso educativo, que
este seja alargado a outras opções artísticas, tais como as indicadas: dança, pintura/desenho,
teatro, ou outras que possam surgir.
A Assembleia, salienta, no entanto, que o alargamento desta oferta só será eficaz e de
qualidade se a mesma for ministrada apenas e só por agentes educativos academicamente
qualificados na área.
Lagoa, 14 de março de 2022
Presidente de Assembleia de Escola

Helena Margarida Almeida Teves Costa
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