
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:

- A Escola Secundária Sebastião da Gama, em Setúbal, foi objeto de uma requalificação

profunda, e dotada das mais recentes tecnologias da informação, em janeiro de 2011, ao abrigo

do Programa de Modernização das Escolas do Ensino Secundário da Parque Escolar.

- Cinco anos após a requalificação, os alunos manifestaram-se esta semana em protesto contra

a falta de pessoal auxiliar, a sobrelotação de turmas, a falta de qualidade e de quantidade nas

refeições servidas no refeitório escolar e o aumento de preços no bar.

- Os estudantes denunciam ainda a “existência de turmas sobrelotadas”, "projetores nas salas

de aula que não funcionam por falta de lâmpadas” e “casas de banho em más condições físicas

e higiénicas, a precisar de pequenas reparações que não são feitas".

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 conhecimento da situação? Que medidas tenciona tomar para suprir a falta de

funcionários na Escola Secundário Sebastião da Gama?



2. Que medidas tenciona tomar para resolver a sobrelotação de turmas na escola?

3. Que medidas tenciona tomar para a reparação das casas de banho e aquisição de

lâmpadas para os projetores das salas de aula?

4. Que medidas tenciona tomar para melhorar a qualidade das refeições? Considera o

preço destas adequado?

Palácio de São Bento, sexta-feira, 21 de Outubro de 2016

Deputado(a)s

NUNO MAGALHÃES(CDS-PP)

ANA RITA BESSA(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.


	topmostSubform[0]: 
	Page1[0]: 
	Requerimento[0]: 
	txtRequerimento[0]: 
	txtNrRequerimento[0]: 
	txtLegRequerimento[0]: 
	txtSessaoRequerimento[0]: 
	txtTipoRequerimento[0]: 

	Pergunta[0]: 
	txtPergunta[0]: X
	txtNrPergunta[0]: 1124
	txtLegPergunta[0]: XIII
	txtSessaoPergunta[0]: 2

	ColunaMesa[0]: 
	txtDataMesa[0]: 2016-10-21
	#field[1]: 

	Assunto[0]: 
	txtAssunto[0]: Escola Secundária Sebastião da Gama, em Setúbal
	txtDestinatario[0]: Min.  da   Educação

	txtTexto[0]: 
	txtAutor[0]: 


		2016-10-21T09:35:26+0100
	Vera Bello (Assinatura Qualificada)


		2016-10-21T16:14:04+0100
	Duarte Pacheco (Assinatura Qualificada)


		2016-10-21T16:29:17+0100
	Florinda Veiga (Assinatura Qualificada)


		2016-10-21T09:35:35+0100
	Unknown signer 478035be44fa04a6b732221764cb54309ac5a3f2


		2016-10-21T16:16:50+0100
	Unknown signer 4545058021443696e57296a21c31c680e6171a7a


		2016-10-21T16:29:27+0100
	Unknown signer 48fea36a0f3c82b091827027464db702cc940e68




