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10.

Sem prejuízo de outros, desde já somos a manifestar um conjunto de preocupações/ recomendações, desde sempre
defendidas pela Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP):
(ANMP)

•

Curricularização do Inglês;

•

Modalidade única de financiamento de três AEC (seja o Inglês, a AFD, a música, as expressões ou outra).
Todavia, enquanto tal não suceder, deve manter-se
manter
a recomendação
ecomendação anterior que garante a modalidade de
financiamento máxima quando as entidades promotoras não puderem implementar as AEC dessa
modalidade por manifesta inexistência de docentes qualificados;
qualificados

•

Na esmagadora maioria das situações constata-se
constata
a insuficiência
uficiência de verbas para fazer face aos
elevadíssimos custos com a implementação do Programa - Custos com docentes (que, para além da
remuneração de referência em si,, comporta custos com subsídios de férias, de Natal, de Refeição,
despesas com ADSE, encargos
encar
com protecção social,, seguros, higiene, segurança e saúde no trabalho, e
compensações por caducidade),
caducidade com pessoal não docente, com materiais, espaços, etc. É, assim,
obrigatória a revisão do modelo de financiamento das AEC com vista ao seu reforço e à previsão de apoios
diferenciados;

•

Indispensabilidade de se aprovar um modelo de organização e financiamento relativo à componente de
apoio à família no 1CEB;

•

Falta de pessoal não docente para acompanhamento das AEC e necessidade de revisão da fórmula de
cálculo daquele pessoal;

•

O recurso à flexibilização dos horários;

•

O desenvolvimento e adequação de mecanismos de apoio que possibilitem uma melhor integração dos
alunos com NEE nas AEC.

•

A clarificação de atribuições e procedimentos, por parte das entidades promotoras e dos agrupamentos de
escola;

•

A garantia da viabilização das AEC em caso de redução do número de alunos.

Associação Nacional de Municípios Portugueses
1 de Outubro de 2010

