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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)

