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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)

