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Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

A 14 de janeiro de 2019, o PSD, através da pergunta n.º 1066/XIII/ 4.ª, questionou o Ministério

da Educação sobre a situação das crianças que frequentam o Instituto Espanhol Giner de los

Ríos, que por decisão daquela escola estão sujeitas a um horário letivo lesivo e que já mereceu

que a Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens emitisse

um parecer desfavorável à manutenção deste horário, alertando para seus efeitos nefastos nas

saúde, desenvolvimento e bem-estar destas crianças e jovens.

Sem surpresas até hoje as questões colocadas pelo PSD ficaram sem resposta, mas o Ministro

da Educação, em posterior audição parlamentar, quando questionado sobre esta matéria

assegurou pessoalmente que, de acordo com as informações recolhidas junto da embaixada e

por contacto diretos com a Ministra da Educação Espanhola, a situação estava resolvida e que

no seu entendimento “ estava resolvida em conformidade com as pretensões dos pais”, voltando

por diversas vezar a afirmar mesmo que “ Essa questão está, aparentemente, resolvida”. Ora,

como se tornou público em meados de maio, a verdade é que a situação não está resolvida já

que a situação de manutenção pela escola de um horário prejudicial à saúde e que é contrário a

“uma visão integradora” de culturas permanece e os naturais protestos das famílias também.

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

aplicáveis, o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata vem por intermédio de

Vossa Excelência dirigir ao Governo, através do Ministro da Educação, as seguintes

perguntas:

O Ministro da Educação tem conhecimento desta situação?1.

O Ministro da Educação confirma que recebeu garantias da Ministra da Educação Espanhola

de que a situação estava resolvida em conformidade com as pretensões das famílias? Se

sim, como explica a manutenção de um horário que é penalizador para a saúde das crianças

e jovens e que não promove uma visão integradora das culturas?

2.
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