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Exma. Senhora 

Chefe do Gabinete de Sua Excelência a 

Presidente da Assembleia da República 

Dra. Noémia Pizarro 

 
 
 
 
 
 

SUA REFERÊNCIA 
 

 SUA COMUNICAÇÃO DE 
 

 NOSSA REFERÊNCIA 
Nº: 4513 
ENT.: 3952 
PROC. Nº: 

 DATA 
11/09/2014 

 
ASSUNTO: 

  

RESPOSTA AO REQUERIMENTO N.º 128/XII/3.ª  
 

 

Encarrega-me a Secretária de Estado dos Assuntos Parlamentares e da Igualdade de junto enviar cópia 

do ofício n.º 1098, datado de 11 de setembro, remetido pelo Gabinete do Senhor Ministro da Educação e 

Ciência, sobre o assunto supra mencionado. 

  

Com os melhores cumprimentos, 

 
A Chefe do Gabinete 

 
Marina Resende 
 
 

 



GABINETE DO MINISTRO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA 

 

Avª 5 de Outubro, nº 107, 13º - 1069-018 Lisboa 

 
Exma. Senhora  
Secretária de Estado dos Assuntos 
Parlamentares e da Igualdade 
Drª Maria Teresa da Silva Morais 

 

N/ referência: 

PG. 1098 / 2014.09.11 (Req. 128) 

 
Assunto: Resposta ao Requerimento N.º 128/XII/3.ª. - “Documentos relativos 
ao encerramento da escola EB1 de Gonça a solicitar ao Ministério da Educação 
e à CCDRN”. 
____________________________________________________________ 

 
Em resposta ao Requerimento mencionado em epígrafe, apresentado pelos 
Senhores Deputados Francisca Almeida e Jorge Paulo Oliveira do grupo 
parlamentar do Partido Social Democrata (PSD), Sua Excelência o Ministro da 
Educação e Ciência encarrega-me de enviar em anexo a documentação 
solicitada, remetida pela Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares. 
 
 
 
Com os melhores cumprimentos 
 
 

O Chefe do Gabinete 
 
 

Vasco Paulo 
Lince de 
Faria

Assinado de forma digital por Vasco 
Paulo Lince de Faria 
DN: c=PT, o=Ministério da 
Educação e Ciência, ou=Gabinete 
do Ministro da Educação e Ciência, 
cn=Vasco Paulo Lince de Faria 
Dados: 2014.09.11 10:36:26 +01'00'

GABINETE DA SECRETÁRIA DE ESTADO DOS 

ASSUNTOS PARLAMENTARES E DA IGUALDADE 

ENTRADA N.º 3952 

DATA: 11/09/2014



  

ZONA ADMINISTRATIVA  

Aristides Sousa 

Fechar / logout  

Listagem de formulários  

Listagem de execuções  

Listagem de autarquias  

Mensagens (518)  

Histórico de Sistema  

Estatísticas  

Autarquias > Guimarães (Norte) 

Formulário 308-2890  

Tramitação 

� Pode abrir um formulário de resumo. 

  

O formulário está no estado "Favorável DGPGF". 

�   

Formulário  

O formulário 308-2890 tem um parecer "favorável ".  

Pode consultá-lo em PDF.  

1. Pessoa responsável pelo preenchimento  

Abrir formulário de resumo

Anexar documento(s)

Data Admin Estado Fund.

2009/06/29 

21:40
Joao Mata Favorável DGPGF

Nos termos da alínea b) do n.º 3 do artigo 5.º do 

Regulamento Específico – Requalificação da Rede Escolar 

de 1.º Ciclo do Ensino Básico e da Educação Pré-Escolar, 

o Gabinete de Estatística e Planeamento da Educação 

emite parecer favorável sobre a proposta de intervenção 

n.º308-2890 apresentada pelo Município de Guimarães, 

nos seguintes termos:  

 

A intervenção permitirá requalificar o parque escolar, 

melhorar as condições de ensino e aprendizagem e 

consolidar o objectivo da Escola a Tempo Inteiro. 

2009/06/26 

09:51

Claudia 

Espassandim
Favorável DRE

A proposta de requalificação/ampliação da EB1/JI S. 

Torcato consta da Carta Educativa do concelho de 

Guimarães, homologada em  

20.12.2006.  

A Câmara Municipal propõe a ampliação desta escola, 

construindo mais 4 salas para o 1º CEB e mais uma para a 

educação pré-escolar,  

bem como polivalente/refeitório e biblioteca.  

Com a intervenção referida, será possível acollher os 

alunos da EB1 estrada, Gonça, que será suspensa.  

Assim, será possível dar resposta às novas exigências do 

Sistema Educativo, nomeadamente da "Escola a Tempo 

Inteiro".  

Uma vez que este equipamento integra educação pré-

escolar e 1º CEB, garante-se sequencialidade de ciclos, 

conforme o preconizado  

pela LBSE, bem como pelo Regulamento que rege a 

presente candidatura.  

2009/06/26 

09:51

Claudia 

Espassandim

Completo/Análise 

DRE

2009/06/23 

10:27
-- Submetido --

2009/06/22 

11:08

Claudia 

Espassandim
Reaberto DRE Para rectificação dos dados

2009/06/15 

14:37
-- Submetido --

Nome Sónia Gonçalves

Email sonia.goncalves@cm-guimaraes.pt

Morada Largo Cónego José Maria Gomes
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2. Estabelecimento de Ensino  

3. Intervenção  

Código Postal (XXXX-

XXX)
4800-419

Localidade Guimarães

Tel. 253 421 200

Fax 253 515 134

Tm. 961 353 514 

Designação Remodelação e ampliação da Escola EB1/JI de S. Torcato 

Morada Rua Familia Faria de Abreu

Código Postal (XXXX-

XXX)
4800-874

Freguesia São Torcato 

Freguesias servidas São Torcato 

Intervenção Ampliação/requalificação

Sobre 

estabelecimento 

existente 

Sim 

Existência de 

acordo de 

colaboração 

celebrado entre 

o municipio e o 

Ministério da 

Educação 

Não 

Número do DR 

em que foi 

publicado o 

acordo 

--

Existência de 

contrato de 

execução de 

acordo com o 

Dec-Lei 

144/2008 

Não 

Número do DR 

em que foi 

publicado o 

contrato 

--

Código DGPGF 

308659  

Escola Básica de Mosteiro, Guimarães 

Guimarães 

Tipologia de Projecto Centenário

Data de Construção 

Inicial
1914/01/01

Estabelecimento 

existente 

Docentes 13

Não Docentes 4

Espaços comuns 1

 
Pré-

escolar

1.º 

Ciclo

2.º 

Ciclo

3.º 

Ciclo

Alunos 42 152 -- -- 

Turmas 2 7 -- -- 

Salas 2 6 -- -- 
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Tipologia inicial EB1/JI 

Estado da Intervenção Em projecto

Data prevista de 

conclusão
2010/11/30

Custos (em €)

Estudos, projectos e 

fiscalização
110.000

Instalações 1.582.500

Equipamento 

Informático
20.000

Material didáctico 10.000

Mobiliário 22.000

Arranjos Exteriores 191.925

Aquisição do terreno --

Contribuição em espécies --

Custo total 1.936.425 

Anualização 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total

Valor -- -- 96.822 1.839.603 -- -- -- -- -- 1.936.425 

Fundamentação

Ampliação do edifício existente para criação de condições (Polivalente, Cozinha, 

Refeitório, Biblioteca Escolar, 1 Sala de Pré Escolar) que permitam o 

acolhimento dos alunos da EB1 de Gonça que vai ser extinta.

Definição do 

enquadramento na carta 

educativa

A Escola EB1/J1 de S.Torcato, é constituída por 3 núcleos de diferentes datas de 

construção: • Um edifício escolar mais antigo, de 1914 que se desenvolve em dois 

pisos, com cinco salas de aula, 1 sala de reduzida dimensão inicialmente 

destinada ao Ensino Especial e respectivos espaços de apoio; • outro edifício, 

com ligação ao último , construído posteriormente em 1989, com mais 4 salas de 

aulas; • e um edifício datado de 1963, destinado a cantina que se apresenta sem 

qualquer ligação interior com os anteriormente citados. O logradouro existente é 

desenvolve-se em várias cotas, acompanhado pelo edifício mais recente, 

abundando escadas, e outros tipos de barreiras arquitectónicas. Após uma 

análise cuidada das instalações referidas e do programa proposto, optou-se por 

demolir integralmente o edifício mais recente de 4 salas de aula, devido ao 

estado degradado que este se encontra. Esta operação vai permitir optimizar a 

área do terreno disponível, por forma a dispor harmoniosamente a ampliação 

proposta sem prejuízo dos espaços exteriores de recreio, de modo a configurá-la 

tanto no interior como no exterior, sem barreiras arquitectónicas, cumprindo 

com a legislação em vigor. A proposta agora elaborada, assenta essencialmente 

na criação de um novo corpo, que se articula paralelamente ao edifício principal 

e ao edifício da actual cantina, e se projecta na perpendicular em forma de L, a 

Poente. Este corpo alberga a maior parte do programa proposto, e pretende 

articular as pré-existências a remodelar, formando um conjunto único e 

coerente, em que se garantem ligações cobertas e acessíveis a todos os espaços. 

Ou seja, promove-se e incentiva-se com esta proposta uma relação de 

complementaridade e harmonia entre o existente e proposto. A escola, para além 

de responder a requisitos técnicos e económicos, tem de ser um espaço austero e 

calmo, mas acolhedor, onde entre o sol e se veja o céu. Um espaço de 

transmissão de saberes, onde se ganhe alento para encarar com optimismo o dia 

seguinte.

Estabelecimentos de ensino 

que serão concentrados 

Estabelecimentos de ensino 

que passarão a regime 

normal 

Resultado Final 
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Docentes 17

Não Docentes 8

Espaços comuns 3

 
Pré-

escolar

1.º 

Ciclo

2.º 

Ciclo

3.º 

Ciclo

Alunos 75 240 -- -- 

Turmas 3 10 -- -- 

Salas 3 10 -- -- 

Tipologia final EB1/JI 

Observações

--

Documentos 

� Centro Escolar de São Torcato (part2).rar, 2009/06/16 15:01  

� estimativaorcamental.pdf, 2009/06/16 15:01  
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C.C: 
 
 
 
 

 
Exmo Senhor Presidente  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES 
LG CÓNEGO JOSÉ MARIA GOMES 
4810-242 GUIMARÃES 
 
 
 
 

Sua referência Sua comunicação/Data Nossa referência Data

  S/3901/2014 28-03-2014 

Reordenamento da rede escolar no concelho de Guimarães 
 

No âmbito do acordado entre o MEC e a autarquia presidida por Vª Exª, aquando da aprovação da candidatura ao 

Programa nacional para o reordenamento da rede escolar do ensino básico e da educação pré-escolar para a 

construção do Centro Escolar de Mosteiro, e dando sequência ao compromisso assumido, informo que, no próximo ano 

letivo de 2014/2015, a escola mencionada no quadro abaixo será encerrada e integrará o referido Centro Escolar: 

 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ESCOLA A ENCERRAR CENTRO ESCOLAR 

CÓDIGO DESIGNAÇÃO Código DESIGNAÇÃO CÓDIGO DESIGNAÇÃO 

150307 
AE do Vale de São 

Torcato 
308285 

Escola Básica de Gonça, 
Guimarães 

308659 Escola Básica de Mosteiro 

Com os melhores cumprimentos,

O Delegado Regional de Educação da Região Norte 

 
Aristides Sousa 

31-03-2014 

Assunto:

 

















C.C: 
 
 
 
 

 
Agrupamento de Escolas do Vale de São Torcato, Guimarães 

 
Exmo Senhor Presidente da Câmara  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES 
LG CÓNEGO JOSÉ MARIA GOMES 
4810-242 GUIMARÃES 
 
 
 
 

Sua referência Sua comunicação/Data Nossa referência Data

  S/6594/2014 23-06-2014 

REORDENAMENTO DA REDE ESCOLAR - ESCOLAS DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - ANO LETIVO 2014/2015 
 

O Ministério da Educação e Ciência concluiu, na semana passada, mais uma fase do processo de reorganização da rede escolar, tomando em conta os 

normativos em vigor. Tendo por base propostas feitas pelos serviços regionais do Ministério e pelos municípios, os alunos de algumas escolas do 1.º

ciclo do Ensino Básico serão integrados em centros escolares ou em outros estabelecimentos de ensino com melhores condições. 

Para esses alunos, o novo ano letivo terá início em infraestruturas com recursos que oferecem melhores condições para o sucesso escolar e com 

adequado tempo de deslocação. 

Tal como nos anos anteriores, para 2014/2015, os princípios que orientaram o trabalho realizado pelos Serviços do MEC relativamente a este assunto 

foram: 

• Garantir aos alunos, sem prejuízo do seu contexto local, uma efetiva igualdade de oportunidades no acesso a espaços educativos de qualidade, de 

forma a permitir assegurar a promoção do sucesso escolar; 

• Reduzir os riscos de abandono e insucesso escolares, mais elevados em escolas com menores recursos e alunos, integrando-os em contextos 

educativos mais favoráveis e de qualidade superior; 

• Proporcionar oportunidades de aprendizagem conjunta, trabalho de grupo, convívio social e troca de experiências, tanto a alunos como a 

professores; 

• Reduzir o número de turmas com alunos de diferentes anos de escolaridade, consolidando a organização pedagógica desejável; 

• Erradicar situações de isolamento de estabelecimentos de ensino; 

• Racionalizar a gestão de recursos com elevação da qualidade do ensino e rentabilizando a dimensão e as condições de outros estabelecimentos de 

ensino, nomeadamente os centros escolares. 

 

Na sequência deste processo e por despacho do Senhor Secretário de Estado do Ensino e da Administração Escolar de 19.06.2014, foi aprovada a 

concentração dos alunos em algumas escolas do 1.º ciclo. Nesse âmbito, comunico a V. Ex. que o estabelecimento que se lista em seguida não 

funcionará no ano letivo 2014/2015, tendo o seu encerramento efeitos a 1 de setembro de 2014: 

  

ESTAB. EDUC. ENSINO A ENCERRAR ESTAB. EDUC A ACOLHER/CE 

AGRUPAMENTO Cod. Tip. ESTAB. EDUC. ENSINO Cod. ESTAB. EDUC. ENSINO 

Agrupamento de Escolas do Vale de São Torcato, 
Guimarães

308285 EB1/JI
Escola Básica de Gonça, 
Guimarães

308659 EB de Mosteiro (CE)

Com os melhores cumprimentos,

O Delegado Regional de Educação da Região Norte 

 
Aristides Sousa 

Assunto:
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