
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

A Escola Secundária Michel Giacometti na freguesia da Quinta do Conde tem 1300 estudantes,

encontrando-se em sobrelotação. Neste ano letivo a escola tem 46 turmas, muitas com 30

alunos por turma. A escola tem uma enorme escassez de espaços, em particular de salas de

aula, laboratórios, entre outros. Faltam também espaços adequados para responder aos alunos

com necessidades especiais.

O parque escolar, que data de 1986, é composto por três blocos a necessitarem de uma

intervenção de manutenção e conservação e dispõem de dois pavilhões pré-fabricados desde

2005, oriundos de outra escola, também bastante degradados.

Está prevista a ampliação da escola, com a construção de um novo edifício com dois pisos, com

18 salas de aula, quando seriam necessárias 20 salas de aula.

Dada a escassa oferta da rede pública na freguesia da Quinta do Conde, a ampliação e

requalificação da Escola Secundária Michel Giacometti deve ser considerada prioritária, para

assegurar aos estudantes as condições físicas e materiais para o desenvolvimento do processo

ensino/aprendizagem.

Ao abrigo das disposições legais e regimentais aplicáveis, solicitamos ao Governo que por

intermédio do Ministério da Educação, nos sejam prestados os seguintes esclarecimentos:

Está o Governo disponível para dar a resposta que a Escola Secundária Michel Giacometti

necessita e avançar com a construção de um novo edifício com 20 salas de aula?

1.

Qual o ponto de situação quanto à construção do novo edifício?2.

Para quando prevê o lançamento do concurso para a empreitada de construção do novo

edifício e para a requalificação do edificado existente?

3.



Palácio de São Bento, 18 de abril de 2021

Deputado(a)s

PAULA SANTOS(PCP)

BRUNO DIAS(PCP)

ANA MESQUITA(PCP)

ALMA RIVERA(PCP)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho n.º 1/XIII, de 29 de outubro de 2015, do Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, n.º 1, de 30 de outubro
de 2015, a competência para dar seguimento aos requerimentos e perguntas dos Deputados, ao abrigo do artigo 4.º do RAR, está delegada nos Vice-
Presidentes da Assembleia da República.
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