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EDUCAÇÃO

IPO DE LISBOA

u Mário Nogueira (Fenprof)
ameaçou ontem, durante um
protesto no Ministério da
Educação, fazer greve às avaliações dos alunos nas escolas
com ensino artístico especializado se não forem integrados nos quadros 67 docentes.
“Não se percebe porque foram excluídos”, afirmou.n

TIAGO PETINGA/LUSA

Alunos de Humanidades
com aulas de Química

Docentes do ensino artístico especializado em protesto, ontem, junto ao Ministério, exigiram vinculação

u O projeto-piloto prevê que
no Ensino Secundário haja
mais permeabilidade entre
cursos, de modo a que, por
exemplo, um aluno de Humanidades possa ter aulas de
Química. Segundo João Costa,
a excessiva estanquidade entre cursos é das principais
queixas de pais e alunos.n

Mudançasnocurrículo
sóemalgumasescolas
GOVERNO r Ministro anuncia projeto-piloto no próximo ano letivo e nega “recuo ou volte-face”
BERNARDO ESTEVES

O

ministro da Educação,
Tiago Brandão Rodrigues, confirmou ontem
que no próximo ano letivo existirão mudanças curriculares
apenas “numconjunto de escolas”que se candidatarem ou foremconvidadas paraparticipar
no projeto-piloto daflexibilização pedagógica. O projeto
abrange escolas públicas e privadas e o número não foi revelado. Estas alterações vão
abranger apenas os anos iniciais
de ciclo e não implicarão mexi-

PORMENORES
Fusão de disciplinas
As escolas abrangidas poderão
fundir disciplinas ou pôr os docentes a trabalhar pontualmente em conjunto temas que tocam
várias disciplinas.
Cadeiras semestrais
Disciplinas semestrais serão
outra opção, disse o secretário
de Estado João Costa, negando
o recuo do Governo: “É só ver o
histórico das declarações.”

das nos programas. “Não have- carga horária nos 3º e 4º anos
rá revogação ou criação de no- (de 27 para25 horas semanais) e
vos programas, nemserápreci- pela introdução da Área de Ciso novos manuais”, disse o mi- dadania nos 2º e 3º ciclos, com
nistro, que negouqualquer “re- 90 minutos de aulas por semana. O Governo
cuo ou volteaposta sobre-face”, apesar GOVERNOGARANTEQUE
tudo na flexidas notícias de MEXIDASNÃOIMPLICAM
bilização, que
que o primeiALTERAROSPROGRAMAS
consiste em
ro-ministro
António Costaobrigouarefrear dar mais autonomia às escolas
paraorganizar os tempos, danavelocidade do processo.
As mudanças a implementar do-lhe a possibilidade de gerir
nas escolas que participaremno 25% da carga horária para
projeto-piloto passam, por aprofundar conhecimentos
exemplo, por uma redução na (maisinformaçãopág.47).n

AVEIRO

u Estáabertaumaguerra entre

a Associação Académica da
Universidade de Aveiro e a Comissão de Praxe da Academia.
Depois de denúncias de que os
caloiros terão sido obrigados a
pagar 1,5 euros por um Kit de

praxe, aAssociação Académica,
em comunicado, manifestou-se contra, por se tratar, à luz
dos estatutos, de umailegalidade. Na quarta-feira, em Assembleia Geral de Alunos, na
qual foi aprovado um voto de
condenação à cobrança de valores monetários em atividades
da praxe, os ânimos entre os
alunos exaltaram-se, comacusações mútuas entre a associação e comissão de praxe.n A.G.

Capoulaspresente
no Prémio Floresta

DIREITOS RESERVADOS

Cobrança
napraxedivide
estudantes

LISBOA

Praxe na Universidade de Aveiro

u Realiza-se amanhã, na Fundação Calouste Gulbenkian, em
Lisboa, acerimóniade encerramento da 1ª edição do Prémio
Florestae Sustentabilidade, que
contará com a presença do ministro da Agricultura, Capoulas
Santos. Antes do anúncio dos
vencedores, haverá um debate
sobre aindústriaflorestal.n

SÉRGIO LEMOS

Fenprofameaça com
greve às avaliações

Problemas continuam no IPO

Mais17cirurgias
foram adiadas
devido a pó
u

O Instituto Português de
Oncologia (IPO) de Lisboa
manteve ontem encerrado,
pelo segundo dia, o bloco
operatório, na sequência de
operações de limpezadevido
à deteção de pó numa sala.
Foram adiadas 17 cirurgias,
subindo para 27 as intervenções afetadas. Uma das salas
higienizadarecebeuduas cirurgias urgentes. O IPO não
esclareceu o CM sobre qual a
origemdo pó.n C.M.

FÁTIMA

Celebrações
do Papa com
língua gestual
u As celebrações de maio em

Fátima, presididas pelo Papa
Francisco, serão interpretadas emlínguagestual, foirevelado ontem nas I Jornadas
de Comunicação Social do
Santuário. Ontem, foramdivulgados os dados do trivago
HotelPrice Index, que revela
que os preços em Fátima subiram37% emmarço: aestadia de uma noite custa em
média67€,emrelaçãoaos49
€ de março de 2016.nI.J./E.N.

ESTUDO

Médicoscedem
a passarbaixas
desnecessárias
u Um em cada cinco médicos de famíliarecebe todas as
semanas pedidos de baixas
médicas desnecessárias e 8%
confessam que acabam por
ceder aos doentes, mesmo
sem motivos clínicos, revela
umestudo daDeco.
O estudo indica ainda que
48% dos médicos inquiridos
assume que, todas as semanas, prescreve exames desnecessários apenas porque o
doente insiste.n

