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Ex." Sr.n
Presidente da Comissão Permanente de Assuntos Sociais
Dr.a Cláudia CaIdoso M. Co~

A Associação de Pais e Encarregados dt: Educação da Escola Secunctma JeroWmo
Emitimo de AndIade, após a leiUu'ada proposta .de Peeteto Legislativo Regional
"Estatuto do aluno dos &sn1os BMico e ~ecundário" que V' Ex.a teVeo cuidado de
enviar, facto que, desdejá agradecemos,tem a fazer, as seguintes~\'iaçües:

. No n° 2doart. 14 da presente proposta "Mattícula de alunos com necessidades
educaúvas e8pc:çiais'"onde se diz que "a esco~ promoveTá'O despiste e
identificação das necessidades especificas do aluno, encaminbando-o pata a
modalidade mais adequada de ensino ou promovendo a adopção de medidas
educativas é necessário prever um pTã7.npara Que esse despiste sc;jafeito
atem:padamentepois têm..severificado situações em que, Bmeio do ano lectivu,
ou porque o processo nAoS('J)mpanhouo aluno na sua transferênciade escola ou
por qualquer outro motivo, o despiste ainda não foi feito e essas mesmas
necessidades especrfit;a5, ilinda. nõo foram afetidas, prejudicando o
aproveitamentodo aluno na escola.

. No nO 4 do 311.31 - "Seguimento na 1'requencia"-ttMantendo-seo padrik>de
absentismo e quando o nÚlnero de fAlta.~injustificadas atinja. no priroeiro ciclo
do ensino bãsico, um. total de 10 dias, seguidos ou interpolados, e nos
restantes o djJ'eetor d~ turma ou professor tutor desencadeia os seguintes
procedimentos: (...) Parece-nos que, numa sitUaÇãoem qt.1ejá existe um padrao
de ab:)C::I1ti~1ll0c a unidade orgânica. já tomou as pX'Ovidê.ncia~especificadas
anteriormente, os procedimentos descrito$ no nO 4 deverão ser tomados em
sjmultãneo, isto é, o conselho executivo l1t:vt:rá ser infonna.do e
simultaneamente ser contactada a Comis.-mode Protecção, a PSP e o Ministério
Público e o encarregado de educação deverã ter conhecimento de que todas estas
cntid&1desforam contactadas. têm conhecimento da situação e irão agir dentro
das suas competências. Os procedimentos ~scritos' no n° 4, embora coITectos,
t0111arlo moroso o processo de retorno do Iduno à Escola que é o que !l:e:
pretende, em.última anãlisc;. '

· No art. 35 - "Pessoal não docente das unidades orgQIai~"- , cxi$tc um etro
gJ.'am8.1:ical.onde se lê ~' deve colaborarno acompanhamentoe integraçãodos
alunos na comunidade educativa",... dcwerâ ler-se "devem colaborar no
acompanhamentoe intcgraçio..." porque se refere a várias entidades, portanto
plural e não singular.· O titulo do 3rt. 410 dovc:rltestar o."negrito", como todos 0$ outros.

· No na 8 do art. 450 que se refere à. ''Frcquêncja e Assiduidac:tet'considenl a
Associação de Pais e Encarregados de Educaçio que poderá haver lugar à
marcação de falta se o aluno incorrer na prática reiterada e injustificada de se
esquecer do material didáctico, com especial relevância para a OÇOJ:Tênciadeste
facto nas au1~ de educaçãô ffgicaOUoutras em que seja evidente que B falta
desse material prejudicaefectivamentea participaÇãoe aproveiúunenlodo aJuno
na n::feridadisciplina.
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. No nO3doart. 85° - "Responsabilidade Civil e Criminal" -, é nossa. convicção
. que, na situação de o comportamento do aluno poder constituir íàcto quaüficado
como crime. 3 din::cçiiu da escola deve: comunicar' simultaneamente à Comissão
de Protecção ! ao Ministério Públíco sempre que o aluno tenha entre 12 e 16
anos.

· NonO 3, d) do art. 98° referente à "Cobertura do Seguro Escolaf', deverá ser
incluído, no texto, as viagens de fmaIistas,entendendo-secomo tais as que sSu
aprovadas pelo Conselho Executivo da Escola' e obedecem aos requisitos
legalmente consagrados, nomeadamente nos que se encontram plasmados na
presente proposta de Decreto -1egisla:tivo.

· No n° 4 do art.104° referente a 4CProdutose Preços nos bufetes, bares e
papelarias esco1ares" ODd~ ~ ili.:L"Deve ser evitada..." de-verá di?..cr-sc ~'Dcve

ser ''"pro~ivamente eJ~" a venda de fritos empacotados em vácuo
...no interiordo recito escolar.

É quanto nos apraz comunicar, face ao que nos foi solicitado.

Angra do Herofsmo, 4 de Maio de 2007

Com os nossos melhorescumprimentos,

:)~

~~~

Paulo Fialho

(Presidente da Direcção da Associaçao de!:Pais t: Encarregados dç Educação da
Escola JerónímoEmilianode Andrade)

Ct~\.~ \.j)lNl.-v--(p~"I.A.~~tvA/t.,,-t-..
Cristioo P3IX1plona~eles
(Vice-presidente da Direcç-ãoda AssociaçAo de P'dis e Encat'reiados de Bduçação da
Escola Jerónimo EmiJiano de AndIade)

ASSEMBLEIALEGISLATIVADA
REGIÃOAUTÓNOMADOSAÇORES

ARQUIVO
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