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Exmo Senhor Presidente

da

COMISSÃO ESPECIALIZADA PERMANENTE DE ASSUNTOS SOCIAIS

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTÔNOMA DOS AÇORES
Rua Marcelino Lima

9901-858 HORTA

ASSUNTO: Pedido de Parecer sobre o documento em epígrafe

AAssembléia de Escola da EBS da Povoação procedeu à análise e debate do documento em epígrafe, tendo, por
maioria, decidido emitir parecer favorável, a todas as medidas propostas pelo Projectode Resolução da iniciativa do
Grupo Parlamentar do Partido Socialista.

Solicitamos a confirmação da recepção do presente email.

Sem mais assunto

Com os melhores cumprimentos

Rúben Manuel Bettencourt

Presidente da Assembléia de Escola
EBSda Povoação

9650-403 Povoação
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A Assembléia de Escola da Escola Básica e Secundária da Povoação analisou o Projecto de

Resolução em epígrafe e, por maioria, emite parecer favorável à implementação das três medidas

propostas neste projecto de resolução.

1. Aumentar a capacidade de resposta dos Centros de Desenvolvimento e Inclusão Juvenil, prosseguindo

o reforço de recursos humanos especializados e de vagas, por forma a potenciar o seu papel enquanto

plataforma de intervenção integrada para diminuir riscos que conduzem à situação "nem-nem".

2. Criar pontos de apoio ao estudo para ajudar no percurso escolar de crianças e jovens de familias com

menores rendimentos, por forma a contribuir para a diminuição da taxa de retenção escolar.

3. Desenvolveruma Iniciativa de formação em e-LearnIng para dotar os jovensNEET de ferramentas digitais

para as novas oportunidades no mercado de trabalho.

Nos Açores, infelizmente, temos vários jovens nestas condições, sendo urgente arranjar uma

forma de resolver ou minimizar este problema, uma vez que o mesmo acarreta invariavelmente,

custos muito superiores para a comunidade.

De igual modo, é facto comprovado que esta situação é premqnte aqui, na Povoação, onde não

existem centros de apoio, com as valências existentes noutros concelhos, para resolvê-la. Assim,

os que eventualmente estão nessa situação ou a caminhar para ela, mas a estudar, temos a

possibilidade de ainda os poder ajudar, porém os que já estão fora da escola precisam de apoio o

mais rápido possível, daí que o nosso voto seja favorável à aplicação destas medidas.

Enfatizamos, igualmente, a importância da segunda mediada proposta peios impactos que esta

pode ter para prevenir situações de abandono e insucesso.

Contudo, somos igualmente de opinião que a aprovação destas medidas não invalida que se

atente ao difícil contexto econômico que atravessam muitos alunos que estudam e freqüentam

formação, que investem e se empenham no seu processo educativo, e que por razões financeiras

vêem colocada em causa a sua conclusão.

Por outro lado, consideramos, ainda, essencial o reforço de meios humanos e financeiros das

escolas para combater, a montante, os diversos fenômenos de exclusão social, investindo na

melhoria das condições de estudo nas escolas da RAA.



Com efeito, escolas que funcionam com os constrangimentos da EBS da Povoação: sem

espaços de convívio condignos para alunos, sala de estudo, gabinete médico, biblioteca

devidamente dimensionada, salas de apoio, espaços corretamente adaptados à prática de

Educação Física nem espaços verdes, culturais e de lazer - Infelizmente, não conseguem, apesar

de todos os esforços dos seus órgãos de gestão, dos profissionais que aí trabalham e de toda a

comunidade escolar, oferecer as melhores condições para que todos os seus jovens se sintam

estimulados a prosseguir estudos ou formação.

Povoação, 05 de Maio de 2021 ,

O Presidente da Assembléia de Escola

(Rúben Manuel Béítencourt)


