
Exmo. Sr. Ministro da Educação 
Dr. Tiago Brandão Rodrigues, 
 
Conforme o anunciado pelo Exmo. Sr. Primeiro Ministro no passado dia 21 de janeiro na 
declaração feita ao pais , foi dito que "... todas as atividades relativas à intervenção precoce e 
o apoio às crianças com necessidades educativas especiais também não sofrearam interrupção 
...", mais tarde os agrupamentos de escolas receberam orientações em que se pode ler :  

"3.      Apoio aos alunos com medidas adicionais: 

Sempre que necessário, são assegurados os apoios terapêuticos 
prestados nos estabelecimentos de educação especial, nas escolas e 
pelos Centros de Recursos para a Inclusão, bem como o acolhimento nas 
unidades integradas nos Centros de Apoio à Aprendizagem, para os 
alunos para quem foram mobilizadas medidas adicionais, 
salvaguardando-se as orientações das autoridades de saúde" 

Por este motivo o Movimento Cidadão Diferente vem por este meio alertar o Exmo. Sr. 
Ministro para o não cumprimentos de variadíssimos agrupamentos de escolas que até ao dia 
de hoje ainda não entraram em contacto com os Encarregados de Educação de alunos com 
medidas adicionais e outros em que as soluções encontradas são desajustadas às necessidades 
dos alunos não cumprindo as medidas adicionais nos seus RTP. 
 
Agrupamentos de Escolas que ainda não entraram em contacto com os Encarregados de 
Educação: 

• AE Venda do Pinheiro 
• AE Aguas Santas (Maia) 
• AE Diogo Cão (Vila Real) 
• AE Abel Salazar (São Mamede Infesta/Matosinhos) 
• AE Madeira Torres (Torres Vedras) 
• AE Vergílio Ferreira (Lisboa) 
• AE António Sérgio (Cacém/Sintra) 
• AE Monte da Caparica  
• EB 2/3 de Matosinhos 
• AE Sta. Iria da Azoia 
• AE Escolas Gil Eanes (Lagos) 
• A Paroquial Paulo IV (Leiria) 
• AE Correia Mateus (Leiria) 
• AE Vilela (Paredes) 
• AE Eugénio de Andrade (Porto)  
• AE Eça de Queiroz (Lisboa) 
• Fundação D. Pedro IV (ELI - IP) 
• AE Madalena (Vila Nova de Gaia) 
• AE Antonio Gedeão (Odivelas) 
• AE da Lourinhã  
• AE de São Lourenço (Valongo) 
• AE 4 de Évora  

Sabemos que estamos num momento excecional mas estes alunos durante o anterior período 
de confinamento foram os mais prejudicados e quando os encarregados de educação e nós 
Movimento sentimos a sensibilidade do próprio Governo não podemos admitir que AE não 
sigam as orientações da tutela e não articule com os EE o apoio disponibilizados pela tutela. 



Mais uma vez centenas de crianças e jovens com deficiência estão a ficar para traz por isso 
pedimos ao Exmo. Sr., Ministro que intervenha nesta situação. 
 
Com os melhores cumprimentos 
 
 
Miguel Azevedo 
Coordenador 
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