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O Secretário Regional da Educação 
e Cultura anunciou que, em breve, vão 
ser nos Açores submetidas à aprovação 
as novas matrizes curriculares da educa-
ção pré-escolar e dos 1º, 2º e 3º ciclos do 
ensino básico.

Avelino Meneses, que falava Quarta-
feira, na Praia da Vitória, na cerimónia 
de entrega de prémios de mérito e ex-
celência a alunos da Escola Secundária 
Vitorino Nemésio, adiantou que ”as no-
vas” matrizes se “alicerçam em quatro 
âncoras essenciais”.

Essas “âncoras” são o projecto de 
autonomia e flexibilidade curricular, 
que “inclui princípios já evidentes no 
ProSucesso”, o perfil dos alunos à saída 
da escolaridade obrigatória, para que 
“corresponda às carências da socieda-
de”, as aprendizagens essenciais, para 
que “dos programas muitas vezes longos 
nunca falte o fundamental”, e a estraté-
gia nacional de educação para a cidada-
nia, adiantou.

Para o titular da educação, as novas 
matrizes curriculares possuem “ainda 
objectivos capitais”, nomeadamente a 
adequação dos novos currículos “às no-
vas tendências da pedagogia que obri-
guem à revisão dos métodos” e a conces-
são de maior autonomia às escolas na 
gestão do tempo e na flexibilização do 
currículo para que “melhor se acomo-
de às realidades bem diferenciadas dos 
nossos ambientes escolares”.

Avelino Meneses referiu, ainda, 
como objectivos a aproximação ao cur-
rículo nacional, que se justifica pela 
“uniformidade” da avaliação externa no 
continente e nas regiões autónomas, e a 

conservação de “referências regionais e 
locais” que contribuam para “a fixação e 
para a perpetuação de uma identidade 
própria”.

Como “novidades”, o Secretário Re-
gional da Educação e Cultura avançou 
que a aprendizagem do inglês, que per-
manece obrigatório em todo o 1º ciclo, 
passará “a ser considerado para efeitos de 
transição de ano”, assim como a “recria-
ção” da disciplina de cidadania, que será 
denominada de “cidadania e desenvol-
vimento”, em obediência a referenciais 

próprios que “impeçam a sua transfor-
mação em espaço de docência indistin-
ta”.

A introdução das novas tecnologias da 
informação e da comunicação, de modo 
transversal no 1º ciclo e como discipli-
na própria nos 2º e 3º ciclos, e a opção 
por diversas formas de ensino da histó-
ria, da geografia e da cultura dos Açores 
nos 2º e 3º ciclos, de “modo transversal 
ou como disciplina própria mas sempre 
sujeita a uma avaliação qualitativa não 
considerada para efeitos de progressão”, 

foram igualmente avançadas como “no-
vidades” por Avelino Meneses.

Na sua intervenção o Secretário Re-
gional da Educação e Cultura sublinhou, 
por outro lado, o esforço de investimen-
to do Governo ao nível das instalações 
que, apesar de “não constituírem a es-
sência das instituições, facilitam no en-
tanto a acção pedagógica”. Neste âmbi-
to, referiu, a Escola Secundária Vitorino 
Nemésio recebeu, nos últimos quatro 
anos, cerca de meio milhão de euros em 
obras de manutenção e reparação.

Avelino Meneses anuncia novas matrizes 
curriculares 

O CDS promove, no próximo Sá-
bado, dia 23 de Fevereiro, uma confe-
rência sobre o mar no âmbito do Ouvir 
Portugal.  

O Ouvir Portugal, aberto ao público, 
é uma iniciativa do CDS, que visa en-
contrar respostas para as ansiedades e 
os problemas de todos os portugueses 
e identificar boas oportunidades para 

desenvolver o nosso país. O objectivo 
é dar voz às pessoas, para que possam 
apresentar as suas opiniões e ideias em 
nome do futuro de Portugal. O ciclo de 
conferência e debates, promovido pelo 
CDS e aberto a toda a sociedade civil, 
chega agora à Região Autónoma dos 
Açores, tendo como tema o mar.

O debate, a decorrer na ilha Terceira, 
é subordinado ao tema do mar e junta-
rá vários especialistas do panorama re-
gional e nacional. A iniciativa contará 
com a participação de João Gonçalves, 
investigador no Departamento de Oce-
anografia e Pescas da Universidade dos 
Açores, de João Pedro Barreiros, pro-
fessor da Universidade dos Açores, de 
Hélio Rasteiro, jurista, de José Guerrei-
ro, líder da MARE Startup, e de Manuel 
Pinto Abreu, professor e ex-Secretário 
de Estado do Mar. 

A presente iniciativa, que contará 
com a presença do Presidente do CDS 
Açores, Artur Lima, e com a Presidente 
do CDS, Assunção Cristas, irá decorrer 
na Academia de Juventude e das Artes 
da ilha Terceira, na Praia da Vitória, às 
14h30. 

CDS promove conferência 
sobre o mar no âmbito do 
Ouvir Portugal

A aprendizagem do inglês 
passará “a ser considerado 
para efeitos de transição de 
ano

O Coliseu Micaelense acolheu, on-
tem à tarde, o décimo quarto Baile de 
Carnaval da Associação de Pais e Ami-
gos das Crianças Deficientes do Arqui-
pélago dos Açores, organizado em par-
ceria com a Câmara Municipal de Ponta 
Delgada. 

Um momento de alegria e de conví-
vio para as cerca de quatrocentas pes-
soas presentes no evento, portadoras de 
deficiências, como autismo, síndrome 
de down e paralisia cerebral.

Os utentes de Instituições Particula-

res de Solidariedade Social e de algumas 
escolas da ilha de São Miguel, que ade-
rem cada vez mais ao evento, apresen-
taram-se no baile fantasiados a rigor.

Um dos momentos altos foi o desfile 
para a apresentação dos leques elabora-
dos pelos utentes das várias IPSS. 

A Câmara Municipal de Ponta Del-
gada, presidida por José Manuel Boliei-
ro, associa-se a esta iniciativa há catorze 
anos, promovendo alguns dos valores 
essenciais para o Município, nomeada-
mente a partilha e a inclusão.

Coliseu Micaelense acolhe 
XIV Baile de Carnaval
da APACDAA


