
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:

Alunos, encarregados de educação, docentes e não docentes da Escola Secundária da

Ramada, em Odivelas, reivindicam o reforço urgente de assistentes operacionais naquele

estabelecimento de ensino e alertam para a falta de condições para acolher alunos com

necessidades educativas especiais (NEE).

De acordo com o Ministério da Educação, o rácio desta escola deveria ser de 27 funcionários

não docentes, mas, atualmente, conta apenas com 22, sendo que, deste total, três estão de

baixa prolongada.

A falta de assistentes operacionais está a prejudicar gravemente aquela comunidade educativa,

ao ponto de existirem serviços que não estão a funcionar parcial ou totalmente, nomeadamente

o bar à hora de almoço e a papelaria em diversos períodos do dia.

Dos seis pavilhões da escola, que somam um total de 55 salas de aula, alguns ficam sem

vigilância, comprometendo a segurança e o bem-estar dos 1352 alunos.

À falta de pessoal não docente acresce o facto de o equipamento escolar não estar preparado

para acolher alunos com NEE, não só a nível de recursos humanos, mas também a nível das

infraestruturas - este ano letivo, a escola recebeu duas alunas com deficiência profunda, que

necessitam de acompanhamento permanente.

Para cumprir os rácios e devolver o normal funcionamento à Escola Secundária da Ramada são

necessários, pelo menos, 27 assistentes operacionais.



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;

A Deputada do CDS-PP, abaixo-assinada, vem por este meio requerer ao Ministro da Educação,

por intermédio de Vossa Excelência, nos termos e fundamentos que antecedem, respostas às

seguintes perguntas:

1 - Vai o Ministério da Educação autorizar a contratação de mais assistentes operacionais

para a Escola Secundária da Ramada, de modo a devolver o normal funcionamento

àquela comunidade educativa de Odivelas? Se sim, quando e em que número?

2 - Com que vínculo(s) e quando será efetivada essa contratação?

3 - Tenciona V. Exa. proceder também ao reforço de pessoal não docente para

acompanhar crianças e jovens dependentes e que precisam de acompanhamento

constante?

4 - Para quando a construção de infraestruturas na escola preparadas para receber

jovens com necessidades educativas especiais?

Palácio de São Bento, 22 de outubro de 2019

Deputado(a)s

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.
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