
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assinatura da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Ex. ma  Sr.ª Presidente da Assembleia da República

No passado dia 8 de Julho, segundo foi noticiado, a DGESTE confirmou aos pais e

encarregados de educação dos alunos da EB1 de Gonça que aquela escola encerrará no

próximo ano lectivo.

De acordo com a associação de pais da escola, "analisados os factos, André Duarte não tem

dúvidas de que a situação de mandar encerrar a EB1 de Gonça não isenta de culpas a Câmara

de Guimarães não só pela má previsão que fez constar na Carta Educativa em 2006 do número

de alunos mas também por não ter promovido a necessária revisão do documento, cinco anos

depois".

Ora, em ordem a apurar as reais causas do encerramento da referida escola, requer-se, ao

abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, nos sejam remetidos os

seguintes documentos:

- documento de candidatura da autarquia de Guimarães à construção do Centro Escolar de S.

Torcato - formulário 308/2890, alínea b) do nº3 do art.5º do Regulamento Específico de

Requalificação da Rede Escolar do 1º Ciclo do Ensino Básico e da Educação Pré-Escolar;

- Parecer do Gabinete de Estatística e Planeamento sobre a proposta de intervenção

apresentada pelo Município de Guimarães;

- cópia do ofício de 28 de março de 2014, comunicando a decisão de encerramento da EB1 de

Gonça;

- cópia da ata da reunião de 4 de abril de 2014 e respetiva folha de presenças;

- cópia do ofício de 23 de junho de 2014, reiterando o teor do ofício de 28 de março;

- cópia de quaisquer outros documentos considerados úteis ao esclarecimento do processo de

encerramento da escola EB1 de Gonça.

Palácio de São Bento,  quarta-feira, 23 de Julho de 2014

Deputado(a)s

FRANCISCA ALMEIDA(PSD)

JORGE PAULO OLIVEIRA(PSD)



____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho nº 2/XII, de 1 de Julho de 2011, da Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, nº 2, de 6 de Julho de 2011,
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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