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Edgardo Goulart

De: Cláudia Costa

Enviado: terça-feira. 8 de Maio de 2007 10:49

Para: Dorisa Puga
Assunto: FW: Parecer -Estatuto do aluno

Anexos: parececestatuto_aluno_070507 _v1.pdf

De: Sindicato Democrático dos Professoresdos Açores - Presidente(mailto:presidente@sdpa.pt]
Enviada: segunda-feira, 7 de Maiode 2007 12:36
Para: Cláudia Costa
Assunto: Parecer- Estatuto do aluno

Exma. Senhora
Presidente da Comissão Permanente de Assuntos Sociais da ALRAA

Na sequência da nossa audição de hoje em sede da Comissão Parlamentar a que V. Exa.
preside, junto enviamos o nosso parecer, com a correcção que se impunha.

Aproveito ainda esta oportunidade para apresentar a V. Exa. os meus melhores cumprimentos.

Fernando Manuel Quaresma Coelho Marques Fernandes
Presidente da Direcção

ASSEMBLEIALEGISLATIVADA
REGIÃOAUTÓNOMADOSAÇOHES

ARQUIVO
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PROPOSTA DE DECRETO LEGISLATIVO REGIONAL

ESTATUTO DO ALUNO DOS ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO

PARECER

A Comissão Permanente de Assuntos Sociais da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos
Açores solicitou a comparência deste Sindicato, a fim de ser ouvido sobre a PROPOSTA DE DECRETO
LEGISLATIVO REGIONAL - ESTATUTO DO ALUNO DOS ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO,
doravante designado por Estatuto.

Importa, por isso, emitir o nosso parecer, retomando, no aplicável, o nosso parecer de 31-05-2005 sobre
a Proposta de Estatuto do Aluno dos Ensinos Básico e Secundário que então foi apreciada.

Análise na generalidade

O Estatuto actualmente em vigor, aprovado pelo Decreto Legislativo Regional nQ2212005/A,de 5 de
Agosto, recompila essencialmente o estatuído pela Lei nQ30/2002, de 20 de Dezembro, aditando
algumas normas, sendo as mais significativasas que se prendem com a não retenção automáticapor
ultrapassagemdo limite de faltas dos alunos a frequentaro ensino básico, abrangidos pela escolaridade
obrigatória;e com o dispostoacercada ordemde saída da sala de aula.

É entendimento inicial do SOPA que a revisão do Estatuto deverá ter em conta os contributos de
Propostade Lei nQ30212007,de 11-04-2007,daautoriadoGovernoda República,designadamentecom
a actualizaçãodos efeitos das faltas injustificadas,face à redacçãodada ao art.Q22Qda Proposta.

O Estatutoagora em apreciação,com o argumentoda reduçãoda dispersão normativa,amplia o leque
das matérias abordadas, pretendendo integrar as referentes à evicção escolar, à organização e
funcionamento do sistema de acção social escolar, aos manuais escolares e outros recursos
pedagógico-didácticose ao transporteescolar.

Ora, quanto a nós, tal integração, pela especificidadedas matérias incluídas, é desprovida de sentido,
sendo desnecessáriae prejudicial ao sentido de estabilidadenormativaque o autor da proposta indica
pretender.

O Estatuto integra o que não deveria aqui ser integrado,fazendodo Estatutodo Aluno uma compilação
de legislação avulsa e desconexa, desprestigiando o que deveria ser o instrumento que estatui
fundamentalmente direitos e deveres dos alunos, enquanto membros das comunidades escolar e
educativa.

Mais, constituindo-se a maior parte das matérias como de natureza meramente regulamentar,quando
não procedimental, questiona-se se não deveriam estas ser dispostas através dos instrumentos
normativos próprios do Governo Regional, considerando o SOPA despropositada a sua inclusão em
sede do mais nobre tipo de diploma legal que a Região, através da ALRM pode produzir. Aliás, e no
plano prático, esta solução legislativavai prejudicara agilizaçãoda acção administrativa,uma vez que
cristaliza normas e procedimentos que, quando necessária for a sua alteração, comportarão difícil e
morosa revisão.
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Não podemos deixar ainda de referenciarpela negativaque o Estatutoobrigará as escolas, neste final
de ano escolar - mais uma vez - à revisãodos seus regulamentosinternos,com a incorporaçãomassiva
de novosarticulados.

Perguntar-se-á, como fizemos no nosso anterior parecer, se o Estatuto sub judice, será solução para os
problemas da disciplina e do absentismo e abandono escolares.

E aqui, somos forçados a concluir novamente pela negativa: não é pela via regulamentar que estes
problemas conhecerão a resolução que a sociedade actual exige e o sistema educativo deve
proporcionar. O documento que nos é presente continua a tratar do mais fácil - as consequências; sendo
que as causas merecemter outro e diversotratamento,muito para além do estrito planojurídico-formal.

E estas causas, que se prendem com o desinteresse os alunos pela vivência escolar, obrigarão a
políticasnuclearesde:

a) Reforçoda acção social escolar, nomeadamentecom a exigênciade um serviçode refeiçõesligeiras
e de almoçocompleto,em regimede refeiçãoquente,que sejamfornecidosa todos os alunos,e que
ponha fim ao actual status quo absolutamente insuficiente e miserabilista da distribuição de leite
escolare de fornecimentode refeiçõesligeiras e almoço.A escola tem a obrigaçãode contribuirpara
a promoção da igualdade de oportunidades,e esta começa quando todos nela encontrarem uma
plataforma alimentar e nutricionalque permita e ofereça condições basilares para a aprendizagem.
Diríamosque não há disciplina, nem interesse, nem empenhamentona actividade escolar para um
aluno que esteja em défice alimentar e, se se quer - de facto - apostar no combate ao absentismo,
ao abandonoe à indisciplinaescolares,não há outro pontode partida.

b) Oferta de formação atractiva para os jovens, nos domínios da pré-profissionalização e da
profissionalização, devendo a escola ter uma utilidade visível, quer enquanto via de acesso ao
prosseguimentode estudos,quer enquantovia de acessoa uma profissão.

c) Programaçãode despistes vocacionais e de interessesdos alunos, propedêuticosà elaboraçãoda
oferta formativa,mormente nos domíniosda pré-profissionalizaçãoe da profissionalização,para que
tal oferta seja adequadae atraente.

d) Reforçodos serviçosde psicologiae orientaçãoescolares.

e) Inclusãode técnicos de serviço social nos quadros escolares,para - em conjunto com os restantes
parceiros educativos - se diagnosticarem, sinalizarem, avaliarem e apoiarem as situações desse foro
que mereçam tratamento específico, mormente no domínio da prevenção do abandono escolar.

f) Desenvolvimento de programas de participação formativa parental não institucional, relativas à
missão e papel da escola, ao seu projectoe realidadeeducativose ao regulamentointernoe demais
normas regulamentarese legais, por forma de se criar - também e aprioristicamente- nos pais a
noçãodo serviço,da actualidadee da importânciafulcraisda escola.

Em suma, o Estatuto em apreciação não trazendo nada de novo quanto ao estatuto do aluno,
propriamente dito, aglutina indevida e desnecessariamenteum conjunto de matérias que deveria ter
tratamentonormativoseparado.
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Análise na especialidade

o capítulo IX - Doenças infecto-contagiosas,evicção e suspensão da actividade escolar - não dispõe
para os alunos apenas, situando-seclaramentefora do âmbitode um Estatutodo Aluno.

o capítulo XII - Organizaçãoe funcionamentodo sistema de acção social escolar - também nos parece
mal incorporado no Estatuto, pela especificidade que comporta, merecedor de tratamento normativo
autónomo. Fará sentido conter-se em sede de Estatuto do Aluno todas as normas de carácter
meramente regulamentar da ASE, o seu processamento administrativo, os produtos e preços nos
bufetes, bares e papelarias escolares, os alimentospermitidos e proibidos, a tipologia das refeições a
servir numaescola, os preçosdas refeiçõespara o pessoaldocentee não docente?...

Ainda sobre este capítulo, entendemos que:

- Deveria ser anual a revisão do escalão de ASE (art.93Q);

- O fornecimento de refeições às crianças da educação pré-escolar e aos alunos do 111ciclo do ensino
básico deve ser um direito não contingentado à existência de, condições adequadas no edifício escolar
frequentado (art.1I 10211),competindo à administração educativa a criação das condições para o seu pleno
exercício;

- É insuficiente o quantitativo de 2 di de leite a atribuir gratuitamente a cada aluno (art.Q11011).

O capítulo XIII - Manuais escolarese equipamentosinformáticos- pretende regulamentaruma matéria
que deve estar legislada autonomamente,e em separadode um Estatutodo Aluno. Que tem a ver com
um Estatuto do Aluno a definição conceptual de manual escolar, a conferência da possibilidade dos
professores produzirem materiais pedagógico-didácticospróprios, o processo de certificação dos
manuais,ou as normaspara a sua adopção?Devecaber num Estatutodo Aluno um conjuntode normas
que pretende disciplinar a acção de vários órgãos escolares e dos docentes? Parece-nos
declaradamenteque não.

O capítulo XIV - Transporte escolar - é mais um exemploda tentativa de se aglutinar indevidamenteo
que separadodeve estar.

No capítulo XV - Bolsas de estudo e formação profissional - entendemos que a redacção dada ao nQ2
do art.Q13511excede absolutamenteo espectrodos destinatáriosdo Estatutoque, supostamente,seriam
os alunos do ensino não superior.

O capítulo XVI - Programasde intercâmbioescolar, visitas de estudo e viagens de finalistas -, dispondo
sobre matéria que é claramente do foro da organização pedagógica, parece-nos de despropositada
inclusão.

Ponta Delgada e Sindicato Democrático dos Professores dos Açores, aos 7 de Maio de 2007
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