
 

De: Direcção IGL [mailto:direccaoigl@gmail.com]  

Enviada: segunda-feira, 16 de Junho de 2014 13:16 
Para: Comissão 8ª - CECC XII 

Assunto: Assembleia da República - Petição n.º 393/XII/3ª - ofício pedido de informação 
Importância: Alta 
 
Senhor Presidente da Comissão de Educação, Ciência e Cultura, Deputado Abel Baptista, 

  
Em resposta à vossa solicitação de pronúncia acerca do conteúdo da Petição nº 393/XII/3ª, 
temos a referir o seguinte: 

  
1. As escolas do ensino especializado da música e da dança não se enquadram completamente 
na situação descrita na Petição em causa. 

  
2. Apoiamos, porém, as razões invocadas pelos signatários da Petição em causa, no 
respeitante às condições de acesso ao ensino superior pelos alunos dos cursos de artes visuais. 

  
3. No que se refere aquilo que, no texto em análise, se aplica às escolas do EAE da música e 
da dança consideramos que: 

  
    a) em relação à primeira proposta de alteração legislativa, ali formulada, a legislação atual 
é a nosso ver adequada às necessidades dos nossos alunos, pelo que qualquer alteração 
deverá contemplar a diferenciação das áreas artísticas; 

  
    b) em relação à segunda proposta, é de aplicar, também à área da música e da dança, a 
possibilidade de o exame de Filosofia poder constituir-se opção “podendo os alunos escolher 
realizar exame a essa” ou a outra disciplina. 

  
Com os meus cumprimentos, 
Maria Luísa Oliveira 
      (Diretora) 
  

________________________________________ 
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De: Comissão 8ª - CECC XII [mailto:Comissao.8A-CECCXII@ar.parlamento.pt]  

Enviada: sexta-feira, 30 de Maio de 2014 16:58 
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Para: iglsecretariageral@gmail.com 

Assunto: Assembleia da República - Petição n.º 393/XII/3ª - ofício pedido de informação 

Importância: Alta 

 
  
Exmos. Senhores, 
  
Incumbe-me o Senhor Presidente da Comissão de Educação, Ciência e Cultura, Deputado Abel 
Baptista, de enviar a V. Exa., o ofício digitalizado em anexo. 
Com os melhores cumprimentos, 
  
  

Fernanda Bastos Fernandes 
Comissão Parlamentar de Educação,Ciência e Cultura 
Palácio S. Bento 
Telef 21.391.96.54 
fernandf@ar.parlamento.pt  

 
  
 Por favor pense na sua responsabilidade ambiental antes de imprimir esta mensagem  
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