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Assunto: Falta de pessoal auxiliar na EB 2,3 de Santiago Maior, Beja

Destinatário: Min. da Educação

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República

Considerando que:
- A Escola EB 2,3 de Santiago Maior, em Beja, foi hoje, 6 de fevereiro de 2017, fechada a
cadeado, num protesto contra a falta de pessoal auxiliar.
- Pais e encarregados de educação reclamam mais funcionários para o estabelecimento, de
modo que seja garantida a vigilância na escola, o acompanhamento das refeições e a limpeza,
sobretudo no que se refere aos alunos com Necessidades Educativas Especiais, pois estão sem
técnicos e auxiliares necessários ao seu acompanhamento.
- Na semana passada uma aluna de sete anos ficou fechada no interior da escola e os casos de
agressões entre alunos são recorrentes
- Marcaram presença no local, solidários com o protesto, o vereador da Câmara de Beja com o
pelouro da Educação e o presidente da União de Freguesias de Santiago Maior e São João
Batista.
- O vereador da autarquia de Beja reconheceu que "a situação é de facto preocupante e
sublinhou que “os problemas têm sido colocados no Conselho Municipal de Educação onde tem
assento o diretor Regional de Educação, mas nada é feito".

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;
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As Deputadas do CDS-PP, abaixo-assinadas, vêm por este meio requerer ao Ministro da
Educação, por intermédio de Vossa Excelência, nos termos e fundamentos que antecedem,
respostas às seguintes perguntas:
1. Que medidas tomou, ou tenciona tomar, para devolver a normalidade à Escola EB 2,3
de Santiago Maior, em Beja?
2. Vai o Ministério da Educação contratar pessoal auxiliar e técnicos necessários ao
acompanhamento dos alunos com Necessidades Educativas Especiais a estudar na
Escola EB 2,3 de Santiago Maior? Se sim, quando?

Palácio de São Bento, terça-feira, 7 de Fevereiro de 2017
Deputado(a)s
ANA RITA BESSA(CDS-PP)
PATRÍCIA FONSECA(CDS-PP)
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