
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
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PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

Chegou ao conhecimento do Grupo Parlamentar do PCP que estão a ser recusadas matrículas

na Escola Básica Malva Rosa do Agrupamento de Escolas Pedro Jacques Magalhães, em

Alverca, devido à não abertura de turmas por parte do Ministério da Educação.

Sabendo que estão mais de 100 crianças inscritas nessa escola, devido à proximidade com as

suas residências, são muitas as que estão a ser matriculadas noutras escolas do Agrupamento

de Escolas que ficam a mais de 3 quilómetros das suas residências.

A informação a que o Grupo Parlamentar do PCP teve é que a Escola pretende abrir turmas,

mas que não tem autorização para a sua abertura.

Assim, ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, solicitamos ao

Governo, por intermédio do Ministério da Educação, os seguintes esclarecimentos:

1 – Tem o Governo conhecimento desta situação?

2 – Quais os motivos para a não abertura de uma terceira turma na Escola Básica Malva Rosa,

permitindo assim a matrícula a todas as crianças residentes na área geográfica da escola?

Palácio de São Bento, 18 de julho de 2018

Deputado(a)s

ANA MESQUITA(PCP)

MIGUEL TIAGO(PCP)

RITA RATO(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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