
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 

Considerando que:

Na sua edição de ontem, dia 3 de agosto, o diário Correio da Manhã publica uma notícia (pág.

27), com o título “Estudantes do Seixal perdem lugar na escola”.

Um grupo de pais de 40 alunos do Agrupamento de Escolas Augusto Louro, no Seixal,

denunciou ao CM que os filhos estão sem colocação, depois de terem perdido a vaga na escola

de origem, por terem tentado transferência para outro estabelecimento.

Nomeadamente, os pais acusam a direção da Escola Básica Augusto Louro, em Arrentela, de

faltar à palavra: “Garantiram-nos que se os meninos não fossem admitidos na nova escola, a

Secundária José Afonso, não perderiam a vaga na escola de origem. Quarenta alunos não

foram admitidos e estão agora sem escola”, cita o CM.

Ainda de acordo com a notícia em causa, há, entre os 40 alunos, um caso em que um aluno viu

recusado o pedido de transferência para a Escola Secundária José Afonso, também em

Arrentela, “que fica «colada» à casa da família”, apesar de os pais garantirem ter entregue o

comprovativo de morada, obrigatório por lei, estando agora o jovem sem colocação, também, na

escola de origem.

Assim:

Tendo em conta o disposto no artigo 156.º, alínea d) da Constituição, e as normas regimentais

aplicáveis, nomeadamente o artigo 229.º do Regimento da Assembleia da República, cujo n.º 3

fixa em 30 dias o limite do prazo para resposta;

Os Deputados do CDS-PP, abaixo-assinados, vêm por este meio requerer ao Senhor Ministro

da Educação, por intermédio de Vossa Excelência, nos termos e fundamentos que antecedem,



respostas às seguintes perguntas:

1- Tem V. Exa. conhecimento da falta de colocação destes 40 alunos do Agrupamento de

Escolas Augusto Louro, no Seixal, e do transtorno e prejuízo que tal situação causa aos

jovens e às famílias a pouco mais de um mês do novo ano letivo?

2- Que medidas estão a ser tomadas, e com que urgência, com vista à resolução do

problema, nomeadamente para que a Escola Básica Augusto Louro, em Arrentela, cumpra

o que prometeu aos pais aquando dos pedidos de transferência?

Palácio de São Bento, 4 de agosto de 2017

Deputado(a)s

NUNO MAGALHÃES(CDS-PP)

ANA RITA BESSA(CDS-PP)

JOÃO REBELO(CDS-PP)

____________________________________________________________________________________________________________________________
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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