Departamento de Português
Auscultação sobre a Proposta de Rede Escolar para o ano letivo 2018-2019
Excerto da ata da reunião de departamento nº 5 de 8 de março de 2018,
secretariada pela docente Mª José Maciel
“No que toca à proposta de rede escolar para o próximo ano letivo, foi feita uma
auscultação ao departamento. Assim, os quinze docentes presentes da Escola Básica D.
Domingos Jardo manifestaram o seu desagrado face à ida das turmas de nono ano para a
Escola Secundária de Matias Aires. Segundo eles, não seria lógico que, após um
segundo ciclo completo, os jovens apenas fizessem o sétimo e o oitavo anos na escola
básica, sem concluir aí o terceiro ciclo. Consideraram que seria benéfico, quer para a
sua aprendizagem, quer para a consolidação dos seus conhecimentos e mesmo para a
sua estabilidade em ano de provas finais, que os alunos de terceiro ciclo inscritos na
escola pudessem concluir aí o seu nono ano. Acrescentaram ainda que a permanência
dos alunos das turmas do terceiro ciclo inscritas na escola básica já citada poderia
contribuir para alicerçar o seu sucesso escolar, algo que todo o agrupamento visa
melhorar. De salientar que a realidade tem demonstrado que, após o nono ano, há alunos
que se deslocam para outros agrupamentos do concelho e não é garantido que a grande
“instabilidade” registada na mudança de ciclos se solucione com a proposta de
distribuição dos anos vinda do Senhor Diretor. Os onze professores a lecionar na escola
sede apresentaram razões favoráveis à proposta de alteração da rede escolar para dois
mil e dezoito-dois mil e dezanove: cumprir com o estipulado no Projeto Educativo estabilidade no percurso escolar dos discentes, desde o pré-escolar ao décimo segundo
ano de escolaridade; garantir que os alunos possam fazer todo o percurso escolar no
agrupamento, desde o pré-escolar ao décimo segundo ano de escolaridade; permitir que
a Escola Básica D. Domingos Jardo fique com todas as turmas do quinto ao oitavo anos
de escolaridade e que os alunos, caso pretendam, continuem na escola, na passagem do
sexto para o sétimo ano de escolaridade. Desde modo, segundo os professores da escola
sede, consegue-se garantir a todos os alunos vaga neste estabelecimento de educação e
ensino. Uma vez que os alunos do nono ano de escolaridade transitam para a Escola
Secundária Matias Aires, conseguem-se garantir vagas em todo o seu percurso escolar,
desde o pré-escolar ao décimo segundo ano de escolaridade (dos três aos dezoito anos
de idade). Consideraram, assim, contrariar a grande instabilidade que se tem constatado,
nos alunos, aquando da mudança de ciclos. Assim, sublinharam, todos os alunos
permanecem na mesma escola na mudança entre ciclos.”
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