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Na generalidade das escolas de 1."
Ciclo da Regiãq não é clara g por
vezes também näo é uniforme, a
formalização da integração dos in-
tervalos dos alunos, à excepção do
período de almoço, nos temþos da
componente curricular. Esta é uma
das conclusões do estudo sobre
'Condições do Ano Lectivo nas Es-
colas a Tempo Inteiro' (CFALÆTI)
desenvolvido nos anos lectivos
20I8/2OI9 e 2Ot9/2o2O pela Ins-
pecçãoRegional de Educação
(IRE) e que contemplou, numuni-
verso de óo estabelecimentos públi-
cos de educação do l.o ciclq com
pré escolar evalênciacreche daRe-
grãq um total de 32 escolas, o cor-
respondente a537.o.

De acordo com o relatório do
CFAL/ITI foram tamtÉ¡n verífi ca-
dos "alguns casos pontuais de não
cumprimento do þerÍodo de inter-
valo minimo; que não pode ser infe-
rior aumahor4 destinado ao almo-
ço dos alunos com actividades no
âmbito de (-) aulas de Educação
Físicano período de funcionamèn-
to datarde'.

Aindanoshorários dos alunog os
autores do relatório sublinham que,
na grande maioria das êscolas abran-

ara I O estudo - Condições de F\rn-
cionamento do Ano Lectivo nas
Escolas aTempo Inteiro
(CFALÆTI) - teve como finali-
dade conhecer o exercício e o
desempenho da escola, en-
quanto organização educativa,
na salvaguarda dos legítimos
interesses das crianças, dos
alunos e da equidade na gestão
dos recursos humanos e pre-
tende a produção de informa-
ção relevante, visando a melho-
ria do serviço público de edu-
cacäo.
lnåerido no programa riEstu-
dos", o CÍ'AL/ETI subordina-
se aos seguintes objectivos:
I Cbnhecer as pråticas imple-
mentadas na organização e
funcionamento do estábeleci-
mento de educação e ensino
como garante da equidade no
sistema educativo regional" no
quadro normativo vigente.
I Identificar as situações de
constrangimentos no fu nciona-
mento da escola, que se possam
traduzir emprejuízo para o
erário público, os docentes, as
crianças e os alunos.
I Produzir conheci¡nento rele-
vante em sede das condiçöes de
funcionamento do ano lectivo,
nos estabelecimentos de l.o ci-
clo, incluindo as valências de
creche e de educação pré-esco-
Iar.
I Formular propostas à tutela
visando amelhoria do sistema
educativo regional.

'Apurárnos que g5% dos docen-
tes tinham redução da carga horríria
semânal da componente lecti\ra", sa-
lientao relatório do estudo.

Grande paræ dos horários dos do-
centes continham informação rele-
vante relativamente a dados profis-
sionais, componente lectiva e não
lectiva. Pontualmentg verificrímos
algumas discrepâncias entre os ho-
rários cedidos pela escola com aque-
les constantes na plataforrna da co-
munidade da Região Autónoma da
Madeira (PLACE), bem como enüe
a realidade da prática lectiva e o ins-
crito nos horários", é referido. Nesse
sentidq a IRErecomenda que "as
escolas, em articulação ctm os ser-
viços competentes, devem ter em
atenção aintodução dos dados rela-
tivos aos horários dos docentes, na
plataforma Place, par¿ que estes tra-
duzam arealidade lecti\¡ado docen-
te e reflictam a partilha de horário
com oubas escolas ou entidades e
ou a redução da componente lectiva,
nos c¿rsios aplicáveis". E acr€scentæ
"as escolas devem ter na sua posse a
documentação respeitante àrs auto-
rizações para redução e isenção da
componente lectiv4 bemcomo ou-
tas informações rblev.crtes, como
sejarn'à partilha de deseqpenho do-
cente e respectivo horáriq entre ou-
tros orgaririsrirqs".

gidaspelo estudo em causa, "as acti-
vidades cuJriculares dos alunos de-
correm no tumo da manhä e as acti-
vidades de eruiquecimento curricu-
lar (AEC) e ocupação de tempos li-
wes (QTL) no tumo da tarde".

No que concenre às Componen-
tes do Currículo (CC), o esftrdo re-
fere que a iotalidade das escolas
apresenta como Oferta Comple.
mentar, nas turmas de l.o e2.o anos
de escolaridade, o Inglês.'Ðemen-
cionar, ainda, que emnenhumadas
escolas se verificou a oferta de Edu-
cação Moral e Religios4 o que con-
traria o estipulado na alínea h), do
Anoro I, dç Decreto-Lei ¡ro
55/2ot8,de6dejulho".

Já relaf vamenæ à çstão da carga
horária das CC, o estudo veríûcou
que a quase totalidade èas turmas
cumpriam o valor estabelecido na
carga hoiråria semanal da disciplina
de lnglês. Forén¡ o mesmo não se
verificou às restantes CC, tendo sido
constatado que os horárioç dos alu-
nos não traduziam o cumprimento
dos valores mínimos estabelecidos.
'tm quase todos oq hon{rios dos
alunos consultados surgiam sobre-
posições de CC, sendo a mais fre-
quente a sobreposição da CC de
Apoio ao Esírdo ou da CC de Ex-
pressão Plástica quer com a CC de
Português, quercom aCÇ dqM¡'te-
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mátic4 quer com a CC de Estudo do
Meio", é referido no relatório.

'ïndependentemente da opção da
gestão dacarga horrária semanal da
matriz cu¡ricular, as escolas devem
criar mecanismos que widenciem o
cumprimento do tempo total anual
por componente de currículo", re-
comendaaIRE.

(}¡üo üumas corn do*s alrc de
cscoladdade
Os dados do estudo revelarn que no
caso do f.o ciclg foram regisados
3.745 alunos distrïbuídos por 2L6
turmas, o que perfrz uma média de
17 alunos por Írrma Do número to-
tal incluem-se 371 alunos com ne-
cessidades educativas especiais, isto
é toø datotalidade.

"¿ls 216 hrrmas englobam4turmas
únicas com doÍs anos de escola¡ida-
dg nomeadamente os l.o e 2.o anos
de escolaridadd', saliena o relatorio.

Hå âinda o registio de du'ai tl¡rm¿ls'
:rrll,¡tlr..¡-.

. de 1." ano cujo número de altrnos ul-
trapassou b limite mriximo 23'.

85 øianças com necessidades
educativas espeelais no PE
O relatório do CFAL/ITI revela
que, nos anos lectiïos em apreço, na
valência creche o número total de
crianças erade 379 distribuídas por
29 grupos, perfazendo uma média
total de 13 criançÍ¡sporgrupo.

Na educação pré-escolar, foi re-
gÍsado um número total de 1.553
crianças, distribuídas pòr 80 grupos,
perfazendo umamédia de 19 crian-
çab por grupo tonstatímos que luí
85 crianças com necessidades edu-
catir¡as especiais, o correspohdente
a187"donúmerototal".

Nas salas decrechee de educação
prêescola4 foi verificada "em prati.
camente metade das escolas inter-
vencionadas", a colocação e disti-
buição depessoal docente e não do-
çente de acordo comaregradeuma
eçripa de três elernentos.

f ?% dæ docentes repartiam
horálbcomout¡aæcola
Nas escolas inten¡encionadas foram
contabilizados 1.O37 dgcentes, erir
que cerca de l27a repartia o seu hq-
rário lectivo com outro(s) estabele ,

cimento(s) de educação e ensino e
' ou oufros servlçbd dciìfo¡miqmbs.
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Os lnterYalos dos alunos não estão uniformizados nas escolas do l.o Glclo. roto sHuttEnsrocK


