
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:

- Um casal residente em Braga apenas conseguiu matricular o filho, de oito anos, com

diagnóstico de Autismo, ao fim de cerca de quatro meses depois do início do ano letivo.

- Durante mais de 120 dias, os pais da criança procuraram uma escola pública com uma

unidade especializada em multideficiência ou em autismo para receber o filho, mas sem

sucesso.

- Carlos Almeida, vereador da CDU no Executivo bracarense levou o assunto à reunião de

Câmara e, três dias depois, o menino entrou na Escola de Gualtar, um estabelecimento de

ensino do Agrupamento Carlos Amarante.

- Com trigémeos, o casal – que regressou a Braga no ano passado, depois de viver no

estrangeiro - conseguiu, sem dificuldade, matricular as duas filhas na escola de Real, localidade

onde reside, mas para o filho autista foram sendo encaminhados de escola para escola, com

indicações de que não havia vagas ou capacidade para uma criança que necessita de cuidados

especiais.

- Só com muita insistência dos pais, e após o caso ter sido levado a reunião de Câmara, o

menor conseguiu matricular-se na Escola de Gualtar, um estabelecimento de ensino do

Agrupamento Carlos Amarante.

- O CDS-PP entende que a escola tem de dar resposta, em tempo útil, a estas situações e não é

admissível que nenhuma tivesse capacidade de acolher um menor de oito anos, mais ainda

quando este Governo anuncia como sua prioridade uma escola pública inclusiva.



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;

As Deputadas 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 o Ministério da Educação conhecimento da situação? Se sim, desde quando?

2. Por que razão não foram disponibilizadas atempadamente as condições para que a

escola pública da zona pudesse dar resposta a este aluno com necessidades educativas

especiais logo no início do ano letivo?

Palácio de São Bento, 9 de fevereiro de 2018

Deputado(a)s

ANA RITA BESSA(CDS-PP)

ILDA ARAÚJO NOVO(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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