Acta n.º 15
2005.08.01

PROGRAMA

DE

GENERALIZAÇÃO

DO

ENSINO

DO INGLÊS NO

1º CICLO

DO

ENSINO

BÁSICO - Presente a informação da Chefe da DSC do seguinte teor: Após a
publicação do despacho que aprova a operacionalização do Programa de
Generalização do Ensino de Inglês e regulamenta o regime de acesso ao apoio
financeiro a conceder pelo Ministério da Educação para o efeito, no passado
dia 18 de Julho foi realizada uma reunião com todos os representantes dos
Conselhos Executivos dos Agrupamentos de Escolas para a discussão do meio
de viabilizar a sua implementação nas Escolas Básicas do 1º Ciclo do concelho
de Felgueiras. No âmbito da referida reunião, foi manifestada, por parte de
todos os representantes dos Agrupamentos de Escolas, disponibilidade de
constituir parceria com a autarquia e que, no âmbito dos parâmetros apontados
no despacho mencionado, reuniriam toda a informação necessária para a
elaboração do Projecto conjunto a apresentar à Direcção Regional de
Educação do Norte (DREN).
Convém referir também que o ensino do inglês é uma prática já habitual
em algumas das Escolas do concelho de Felgueiras, nomeadamente, EB1
Estrada – Varziela, EB1 Padroso – Margaride, EB1 Felgueiras n.º 2, EB1 Borba
de Godim, EB1 Vila Cova da Lixa, EB1 Póvoa – Borba de Godim, EB1 Boavista
– Vila Cova da Lixa, EB1 Mosteiro – Caramos. Em todos estes casos, a
organização das aulas fica a cargo da Escola, das Associações de Pais, das
Instituições responsáveis por leccionar o inglês, contando, por vezes, com a
participação das Juntas de Freguesia, sendo que os custos inerentes são
assegurados pelos pais e encarregados de educação. Por conseguinte, a
aprovação do decreto acima mencionado vem, assim, “oferecer” condições
para a possibilidade do alargamento, neste caso gratuito, do ensino do inglês
aos alunos dos 3º e 4º anos.
Neste sentido, e na sequência do conjunto de diligências adoptadas pela
Divisão Sócio-Cultural – Educação no intuito de reunir os dados válidos e
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necessários à elaboração do Projecto, serve o presente para dar conhecimento
a V. Ex.ª dos elementos centrais que constarão do referido projecto:

Programa de Generalização do Ensino do Inglês
Destinatários: Alunos(as) dos 3º e 4º anos do 1º Ciclo do Ensino Básico
Objectivos: O Programa de Generalização do Ensino do Inglês pretende

instituir o acesso gratuito a aulas de inglês a todas as crianças dos 3º e 4º anos
do 1º Ciclo do Ensino Básico público, contribuindo, assim, para a promoção de
uma consciência plurilingue e pluricultural.
Entidade Promotora: Câmara Municipal de Felgueiras
Parcerias: Agrupamento de Escolas de Idães

Agrupamento de Escolas de Airães
Agrupamento de Escolas D. Manuel Faria e Sousa
Agrupamento de Escolas Dr. Leonardo Coimbra
Agrupamento de Escolas de Lagares
Estatística do número de turmas e de alunos(as) abrangidos(as)
Entidade

Número de

Número de

alunos(as)

turmas

Agrupamento de Escolas de Airães

EB1 Paraíso – Airães

67

EB1 Carriça – Airães

26
TOTAL

93

5
5

Agrupamento de Escolas Dr. Leonardo Coimbra

EB1 Borba de Godim

60

3

EB1 Vila Cova da Lixa

67

3

EB1 Vilar – Borba de Godim

8

1

EB1 Póvoa – Borba de Godim

5
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EB1 Serrinha – Santão

34

EB1 Boavista – Vila Cova da Lixa

35

EB1 Sabariz – Vila Cova da Lixa

2

EB1 Mosteiro – Caramos

47

2

EB1 Lampaça – Pinheiro

37

2

EB1 Pereiras – Macieira da Lixa

40

2

335

17

TOTAL

2
2

Agrupamento de Escolas de Idães

EB1 Paços – Revinhade

18

1

EB1 Paços – Revinhade

22

1

EB1 Salgueiros – Sousa

38

2

EB1 Cruzes – Idães

59

3

137

7

EB1 Salgueiros – Sousa

TOTAL

Agrupamento de Escolas D. Manuel Faria e Sousa

EB1 Calvário – Sendim

16

1

EB1 Fontão – Friande

27

1

EB1 Estrada – Varziela

90

4

EB1 Padroso – Margaride

47

2

EB1 Covelo – Moure

26

1

EB1 Calvário – Várzea

105

5

EB1 Felgueiras n.º 1

33

2

EB1 Felgueiras n.º 2

188

8

EB1 Estradinha – Sendim

34

2

566

26

TOTAL

Agrupamento de Escolas de Lagares1
1

Nota: Os serviços da DSC – Educação aguardam que o Agrupamento de Escolas de Lagares
forneça a listagem do número de alunos e de turmas por cada uma das Escolas Básicas do 1º
Ciclo.
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TOTAL
TOTAL GERAL

433

20

1.564

75

Organização e funcionamento das aulas

Na realidade, a implementação integral do Programa de Generalização do
Ensino do Inglês exigiria que o regime de funcionamento do estabelecimento
de ensino fosse normal e, em termos dos recursos humanos, que existisse o
pessoal não docente necessário para assegurar, quer o horário lectivo, quer o
horário destinado às actividades extra-curriculares, neste caso concreto, as
aulas de inglês. No entanto, as actuais condições do parque escolar do 1º Ciclo
do Ensino Básico não permitem o fornecimento de refeições, o que leva a que
os regimes de funcionamento adoptados pelos referidos estabelecimentos
sejam, maioritariamente, duplo manhã.
De facto, aquando da realização da reunião, foi equacionada a
possibilidade das aulas de inglês serem ministradas em instalações cedidas
por algumas entidades que serão referidas adiante. No entanto, verifica-se a
necessidade da autarquia assegurar o transporte dos(as) alunos(as) do edifício
das Escolas Básicas do 1º Ciclo até aos edifícios das referidas instituições.
No que respeita à organização dos horários das aulas de inglês, estes
serão definidos considerando a disponibilidade dos espaços existentes, a
necessidade de transporte e o horário lectivo em vigor no estabelecimento no
ano lectivo 2005/2006.

Entidade

EB1 Paraíso – Airães
EB1 Carriça – Airães

Aulas de Inglês
Local

Horário

EB2,3 de Airães

17.00h
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EB1 Borba de Godim

EB2,3 Dr. Leonardo Coimbra

18.30h

EB1 Póvoa – Borba de Godim

EB1 Vilar – Borba de Godim

14.30h

EB1 Sabariz – Vila Cova da Lixa

EB1 Boavista – Vila Cova da Lixa

14.30h

EB1 Calvário – Várzea

Salão Paroquial de Várzea

EB1 Estradinha – Sendim

A definir

EB1 Vila Cova da Lixa

10.30h
15.00h
10.30h
15.00h

Modalidade de recrutamento de pessoal

No que diz respeito ao recrutamento do pessoal, será seleccionado um
procedimento de aquisição de serviços dirigido a instituições com experiência
no ensino do inglês, bem como a professores(as) de inglês a título individual,
respeitando as directrizes enunciadas no despacho.

Verbas a atribuir

O regime de acesso ao apoio financeiro estipula a atribuição de uma
verba de 100 € atribuída por cada aluno(a) no ano lectivo 2005/2006.

Por conseguinte, para dar início à implementação do Programa de
generalização do Ensino do Inglês, e mediante a informação apresentada, será
necessário concretizar as etapas abaixo indicadas:
- apresentação e respectiva aprovação da presente proposta em reunião
de câmara;
- início do procedimento para a aquisição do serviço da(s) entidade(s)
responsável(eis) pelo ensino do inglês;
- assinatura dos Protocolos de Colaboração com os Agrupamentos de
Escolas do concelho;
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- elaboração do texto do Projecto conjunto a enviar à DREN até ao
próximo dia 16 de Agosto de 2005.
À consideração superior de V. Ex.ª,
O Ex.mo Senhor Presidente exarou o seguinte despacho: “À Reunião de
Câmara”.
Deliberação – A Câmara delibera aderir ao PROGRAMA
ENSINO DO INGLÊS NO

DE GENERALIZAÇÃO DO

1º CICLO DO ENSINO BÁSICO, por forma a abranger todos os

alunos para os quais se consigam reunir as condições necessárias na própria
escola ou na sede do agrupamento respectivo, assumindo a contratação nos
moldes propostos na informação, quer dos transportes quer da aquisição do
serviço para a leccionação do inglês. Deverá a DSC apresentar, em tempo
oportuno, a proposta integral do projecto final, para o ano lectivo de 2005/2006.
Delibera ainda aprovar a minuta em anexo dos protocolos a celebrar com os
respectivos agrupamentos. Esta deliberação foi tomada por unanimidade.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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