




















ESCOLA SECUNDARIA ANTERO DE QUENTAL

Parecer sobre o Estatuto do aluno dos ensinos bâsico e secundârio.

0 Departamento de Educacao Fisica e Educagao TecnolOgica considera que este

estatuto estabelece uma major responsabilizacao dos pals (artigo 202 Contra-

ordenagOes). Concordamos em absoluto e esperamos que seja aplicado, no ficando

so no papel. No entanto, somos da opiniao que se deviam acrescentar uma alinea

referente aos pals que comparecem na escola corn o intuito de violentarem

fisicamente urn professor ern defesa do seu educando, como *pa aconteceu no passado

em alguns estabelecimentos de ensino. Este estatuto deveria apresentar uma sancao

no sentido de punir o agressor. Mas mesmo que este ponto no venha a ser

contemplado neste estatuto, somos da opiniao que a Escola tern o dever moral de

salvaguardar a posicao do professor, desencadeando de imediato mecanismos no

sentido de proteger o mesmo e punir o encarregado de educacao, nomeadamente

atraves da apresentagao de queixa na policia. E suposto a escola ser urn local seguro.

Acreditamos que se no houver acOes deste genero por parte da escola, a autoridade

do professor fica seriamente comprometida (artigo n.222),

Em relack ao artigo 462 (Medidas disciplinares preventivas e de integrack) ponto 4

alinea a), o aluno a quern é dada ordem de saida da sala de aula (quando o aluno

menor de 16 anos) deve ser acompanhado por urn auxiliar da accao educativa ate urn

espaco especifico onde deve realizar uma tarefa designada pelo professor. Em muitos

casos esse acompanhamento vai ser impossivel pelo facto da escola ter poucos

funcionarios disponiveis para levarem a cabo esta ago. 0 que resta fazer? 0 professor

tera de aguentar o aluno indisciplinado na sala de aula, que acabara por boicotar a

mesma impedindo o cumprimento dos objectivos e do processo de ensino-

aprendizagem. Isto vai contra o artigo n2 22, referente a autoridade do professor e ao

artigo 282 Direitos dos alunos. Nao nos parece correto prejudicar toda turma por causa

de urn aluno.

No geral consideramos os diferentes pontos deste decreto muito validos.

0 Coordenador.

Luis Melo
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Ano Lectivo 2011/2012

DEPARTAMENTO DE CIÈNCIAS FISICO-QUIMICAS E GEOGRAFIA

Parecer sabre o Projecto de Reso!LAO() n s-' 19/2011 — Estatuto dos alunos nos ensinos

basica e secundario

0 Departamento (la um parecer positivo a globalidade do document° no sentido em

que:

o Reforca a autoridade dos professores;

O Aumenta a responsabilidade dos alunos, pais e encarregados de educac5o:

O Clarifica e agiliza as procedimentos disciplinares;

Porem é entendimento do departarnento que sejam clarificadas situacOes que referern

a alunos " dentro da escolaridade obrigatdria" e alunos do ensino secimdario tendo em

conta que no prOximo ano lectivo (2012/2013) se inicia o alargamento da escolaridade

obrigatOria ao clecimo ano de escolaridade.

Ponta Delgada, 26 de Setembro de 2011
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DEPARTAME NTO DE CIENCIAS ITITIVIANAS

Emissao de parecer sabre Proposta de Deereto Legislativa Regional- Estatuto do Alum) dos

Ensinos Basica e Seeundasio

0 Departamento de ei6ncias Humanas, em reuniao agcndada para a efeita, apreciou 0

document° respeitantc an Estatuto do Aluno dos I2,11SiTIOS Basco e Secundaria. Mais do que emitir

parecer, tomou este Orgao conbecimento .das pequenas alterac6es introduzidas no texto final,

noineadamente no regime de -faltas circunscrito nos artigas 33 0 e 39°. Pensamos que a reducao do

nitiner° limite de faltas injustificadas permitido par aluno em cada ano letivo, vein complicar e

burocratizar ainda mais o papel dos professores, sobretudo do Diretor de Turrna( artigo 39°, alinea

b) do 110 1). Persistern ahzutnas ineertezas sobre a elaboracao c control° do Plano Individual de

Trabalho, apresentado no re 3 do artigo 39°, na rnedida ern que sao em grande quantidade as

discentes abrangidos pela escolaridadc obrigataria cm situacdo de absentismo c abandon° escolar.

0 agilizar de procedimentos em relacao a aplicacao das medidas disciplinares e o reforco da

autoridade docente constituern elementos positivos e dignos de a gradavel reg isto. Salientarnos,

esse propOsito, os excmplos apresentadas no .Artigo	 atraves da tentativa de clariticar as medidas

disciplinares preventivas c de integracao. Em algumas escolas quo se &bat:ern corn problemas de

espacs.o e de salas, sera mint° dificil disponibilizar urn local "devidamente supervisionado para

qual a aluno possa ser encaminhado para desenvolver as tarcfas ou actividades determinadas pelo

professor".

Os programas e.speciftcos de recuperacRo da eseolaridade, programas profissionalizantes e

as do regime educativo especial, referidos no riimero 2 do .Artigo 4°,inserido no segundo capitulo,

mereccriam uma reformulacao e carecem de oferta mats variada; é urgente insistir,em dotar as

unidades organicas de espacos fisicos adequados para que consigam dar respasta as especifieldades

desses alunos. Ainda no me grim capitulo, artieo 80, insistimos na ur,Oncia de ser 'reit() a despiste aos

alunos corn Necessidades Educativas Especiais, de modo cetere c eficaz, sinalizando-as para quo

beneficie, sem complicacOes pracessuais e burocratieas, das medidas educativas necessarias. Aos

casos confirmados devem ser disportibilizados recursos humanos especializados.

As unidades organicas, polo context° de crise, na- 0 devem perder os devidos recursos



econOrnicos, imprescindiveis para o born funcionamento dos eanais de comunieacao envolvidos na

inarcac0 de faltas e imediatas conseques neias; 0 parque informatico necessita de mei-lc -do especial.

Confiarnos na adoeão de critérios clams e justos no que a aplicaeao de coimas diga respeito, no

esqueeendo a atual crise econOmica que fragiliza os agregados .familiares e Os eurtos orcamentos.

Ponta Delgada, 23 de de set embro de 20 II

Coordenaor de Departarnento

( I A,(.'-‘

Bento Aguiar



PARECER DO DEPARTAMENTO DE !AGUAS
GERMANICAS E MOSICA

Relativamente a nova proposta do Estatuto do Aluno, os professores do Departamento

concluiram que o documento se apresenta mais pragmatic° e mais operacional, contemplando

aspectos importantes como as faltas de material e a celeridade na aplicagao das medidas

disciplinares, havendo, no entanto a registar a sobrecarga de trabalho para o Diretor de Turma

que se deveria evitar.

No que diz respeito ao artigo 39, ponto 3, o Departamento acha que a concretizagJo das

medidas propostas é impossivel, se tivermos em conta o n6mero de alunos que falta as aulas.

No que diz respeito ao documento sobre a Educacao para a SaUde, concluiu-se que a

sexualidade deve estar ligada as disciplinas de Cidadania e Formag5o Civica e que a equipa da

Sailde Escolar deve ser responsabilizada por estas novas tarefas, que se enquadram na

perfeigJo nas suas competencias, levando, certamente, a uma major eficacia na concretizagäo

de todas estas novas medidas.

A Coordenadora do Departamento,

Maria da Graga Gomes C. Tavares



"Projecto de Resolugao li g 19/2011 — Estatuto dos Alunos
nos Ensinos Basico e Secundario"

Parecer do Departamento de Linguas RomAnicas e Classicas

ApoOs analise e discussäo do "Project° de Resolugao n 2 19/2011 — Estatuto dos

alunos nos ensinos bOsico e secundario", na reuniào realizada em vinte e tres de

setembro de 2011, o Departamento de Linguas Romanicas e Classica da Escola

Secundaria Antero de Quental emitiu o seguinte parecer:

1. Os docentes do Departamento congratulam-se corn o facto de a proposta

apresentada denotar uma preocupagao corn o reforgo da autoridade do

professor, quer dentro da sala de aula, quer fora dela, e corn a criag5o de

"condigOes de maior seguranga, tranquilidade e disciplina na escola".

2. 0 reforgo das medidas de combate a falta de assiduidade e pontualidade dos

alunos foi tambem bem acolhida junto dos docentes, embora a questao das

contra-ordenagOes e respectivas coimas a aplicar aos Encarregados de

Educagao suscite algumas dUvidas quanto a sua exequibilidade, a saber:

a. Nem sempre sera facil concluir que determinado Encarregado de

Educagao foi realmente negligente no cumprimento do seu dever de

zelar pela assiduidade e born comportamento do seu educando. Sera

necessario definir as atitudes e as situagOes que enformarao o referido

incumprimento.

b. A realidade subjacente as relagOes laborais nem sempre permite que os

Encarregados de Educagào se ausentem dos seus locals de trabalho para

assistirem as reuniOes convocadas pela escola. Sera necessario adaptar

as leis do trabalho para que esta participagao dos Encarregados de

Educagao na vida escolar seja sempre possivel.

3. Os docentes concordaram igualmente corn a redugáo do limite de faltas

injustificadas para o dobro dos tempos semanais da disciplina (em vez do triplo

atualmente em vigor).

4. Quanto a medida a aplicar aos alunos dentro da escolaridade obrigatOria que

ultrapassem o imite de faltas injustificadas, ou seja, o cumprimento de urn

pianos individuals de trabalho, o Departamento considera que sera de dificil
concretizagao, sobretudo quando se tratar de alunos que faltam dias inteiros a

escola. Muito provavelmente, estes alunos, que normalmente nao vem as

aulas, no estarao dispostos a vir a escola para desempenhar outras tarefas.

5. Quanto a criagào dos premios de merit°, registamos que tal medida nao

constitui propriamente novidade, uma vez que eles já estavam previstos em

legislagao nacional anterior. Por outro lado, nossa escola ja tern vindo a

implementar esta medida nos Ultimos tres anos lectivos.



0 Departamento aplaudiu, no entanto, o facto de a actual proposta alargar o

leque de eventuais contemplados a situagOes de superagào de dificuldades,

projectos de intervencáo na comunidade e merito desportivo.

0 Coordenador de Departamento

Joào Antonio Leitäo Costa



ESCOLA SECUNDARIA ANTERO DE QUENTAL

DLR n.2 28/2011: Educag5o para a sailde.

0 Departamento de Educack Fisica e Educaca'o Tecnológica considera que o conteUdo

deste decreto no é novo. Pode ter algumas alteragOes, mas no geral contempla aquilo

que já existia sobre esta tematica.

Concordamos que nas escolas sejam postas em pratica formas de educar os alunos

para a saUde. Ja se trabalha neste sentido em diferentes disciplinas e tem-se verificado

uma crescente preocupack nesse sentido.

Somos da opiniao que ha anos que se discute este assunto, mas na pratica esta tudo

muito lento. Falta major rapidez na aplicagao dos conteUdos deste decreto,

nomeadamente gabinete de apoio corn uma equipa multidisplinar. 0 Departamento

considera de major importancia que a Educack Sexual uma ternatica clue deve estar

sempre associada a Educagao para a SaUde, devendo ser sempre abordadas e

desenvolvidas em paralelo.

No geral consideramos os diferentes pontos deste decreto muito validos.

0 Coordenador

Luis Melo
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DEPART: INIENTO DE CIENCIAS HUMANAS

Emissao de parecer sobre Proposta de Decreto Legislativo Regional — Educacdo nal-a a Sat:1de

0 Departamento de Ciencias Humanas, reunido para o efeito, expressou a sua satisfacito

pelo teor global da proposta de Decreto Legislativo Regional -Educacão para a SaUde. Tratando-se

de materia to pertinente e atual. que é bastantc sensivel aos jovens , pais e sociedade, a Eseola nil()

podia deixar de estar associacia a esta causa, oferecendo o set] contributo .na area dos

conhecimentos, atitudes c valores, atraves tie recursos humanos e logisticos rigorosos e

recortheeidos. Lou vamos., pois, a tentativa de coneretizacAo dos objetivos preconizados .na

introducdo: .Educar para a Safide consistira em ajudar as criancas e jovens a fazer opcbes e a tomar

decist5es adequadas a sua sabde thica, social e mental, tor-nando-os interventivos na sociedade.

Cremos que esta Proposta de Lei vern reconhecer o muito que já se faz nas escolas no ambito da.

edueacdo sexual e da sat:ide, Inas, ao mesmo tempo, no esquece -os constrangimentos e bloqueios

sua aplicacdo em muitas escolas.

Pensamos clue Os objetivos da educacdo para a sairde, explicitalos no Artigo 20 do 11

capitulo, sio necessariamente ambiciosos, havendo a urgéncia de escolber as pessoas mais

competentes c cspccia.lizadas nos varios dominios, bem como o recurs() a parcerias; os pais e os

seus representantes deverdo .pronunciar-se sobre as tematicas a abordar nos virrios anos e ciclos do

ensino ncs3, capitulo 111, artigo 5")

No capitulo IV, artigo 1 1°, pcnsamos haver uma visâo muito red utora da educacao sexual,

visto insistir ern dernasia nas vertentes biolOgica e fisiolOgica; faltara, talvez, a ciimensdo axiolOgica

e de valorizacAo da responsabilidade dos destinatirios. .Na elaboracdo de projetos e assinatura de

parcerias ou protocolos, julgamos ser determinante a nresenca de diversas ideolo gias e correntes de

pensamento c atuacilo para que possa ser enriquecida e abrangente a abordagem as questOes da

sexualidadelisperemos que a obri gatoriedade da educa.cdo sexual nas esc,-olas conduza a unia malty

e regular partici pac-,do dos varios intervenientcs. 0 apoio ao professor titular da turma c ao diretor de

thrma é fundamental na elaboracdo do piano de acao para os seus grupos.

0 elenco das doencas que impedern frequëncia escolar e muito esclarecedor

Ponta Delgada. 23 de setembro de 2011

Coordenador
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