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)

