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Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

A Lei de Bases do Sistema Educativo (LBSE)prevê que as atividades curriculares dos diferentes

níveis de ensino devem ser complementadas por ações orientadas para a formação integral dos

alunos.

Conforme refere a LBSE “o desporto escolar visa especificamente a promoção da saúde e

condição física, a aquisição de hábitos e condutas motoras e o entendimento do desporto como

fator de cultura, estimulando sentimentos de solidariedade, cooperação, autonomia e

criatividade, devendo ser fomentada a suagestão pelos estudantes praticantes, salvaguardando-

se a orientação por profissionais qualificados”

O Desporto Escolar (DE) contempla um conjunto das práticas lúdico-desportivas e de formação

com objeto desportivo desenvolvidas como complemento curricular e ocupação dos tempos

livres, num regime de liberdade de participação e de escolha, integradas no plano de atividade

da escola e coordenadas no âmbito do sistema educativo

Participam no âmbito desta iniciativa os alunos dos agrupamentos de escolas e escolas não

agrupadas do ensino público, do ensino particular e dos estabelecimentos de ensino

cooperativo, dependentes ou não do Ministério da Educação, desde que legalmente

reconhecidas.

Os deputados do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, eleitos pelo Circulo eleitoral do

Algarve, tiveram conhecimento que asescolas e pais dos alunos que iam partir esta quinta-feira

do Algarve para Braga, onde decorrerão os Nacionais de Desporto Escolar de 2018, foram

avisados na quarta-feira, dia 27 de junho, pelas 21h00, de que a viagem tinha sido cancelada,

alegadamente por «falta de verba».

A situação deixou os alunos em causa devastados e causou uma onda de indignação, não só

entre os pais e encarregados de educação, mas também entre as comunidades escolares.



A ordem terá sido emanada da Direção-Geral de Estabelecimentos Escolares, tendo sido

alterada durante a manhã desta quinta-feira. Não obstante tal situação acarretou atrasos

consideráveis na hora de saída dos atletas levando inclusive a que muitos tenham desistido da

sua justa participação na final de Braga.

Atendendo ao exposto, e ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, o

Deputado signatário vem por este meio dirigir ao Governo, através do Ministério da Educação,

as seguintes perguntas:

Tem o Ministério Educação conhecimento desta situação?1.

Quais as razões para o sucedido e porque razão só no Algarve se registaram problemas com

o transporte dos alunos?

2.

Palácio de São Bento, 28 de junho de 2018

Deputado(a)s

LUÍS GRAÇA(PS)

JAMILA MADEIRA(PS)

FERNANDO ANASTÁCIO(PS)

ANA PASSOS(PS)

____________________________________________________________________________________________________________________________
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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