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Exmos. Senhores da Divisão de Apoio ao Plenário,
 
Tendo sido remetido ao Município da Moita o requerimento nº3821/XII/3ª AL., de vários
senhores deputados do CDS-PP, sobre o encerramento de escolas do 1º ciclo, vimos por este
meio informar que:
 

• A Resolução de Conselho de Ministros nº44/2010   determina que as escolas do 1.º
ciclo do ensino básico devem funcionar com, pelo menos, 21 alunos. Preconiza o
encerramento das escolas em que um só professor ensina, ao mesmo tempo, um
número reduzido de alunos do 1.º ao 4.º ano e em que não existem as infra –estruturas
adequadas, como cantina, biblioteca, ou equipamentos informáticos.
 
• No âmbito da mesma Resolução e no que respeita à EB das Arroteias, esta escola 
obteve autorização para funcionar a titulo excecional no ano letivo 2013/2014, por
despacho do Secretário de Estado do Ensino e da Administração Escolar datado de
29/07/2013.
 
•.Durante o ano letivo 2013/2014, em reunião de trabalho realizada a 17 de abril de
2014, entre a Câmara Municipal da Moita e a DGEstE, foi  este Município informado da
decisão dessa Direção Geral, em suspender o funcionamento da EB dos Brejos e da EB1
das Arroteias, tendo em conta que as duas escolas não reuniam as condições para a
continuidade deste nível de ensino.
 
• Confrontados com esta situação, a Câmara Municipal da Moita apresentou uma
proposta para que ambas as escolas funcionassem com salas de jardim de infância, não
só para proporcionar a manutenção de respostas educativas à população, mas também
com o fim de alargar a oferta da rede concelhia. Esta proposta mereceu acolhimento
por parte da DGEstE.
 
• Ficou ainda esta Câmara Municipal de solicitar a abertura das respetivas salas de
educação pré-escolar, que foi concretizada com envio de fax à DGEstE, a 21/05/2014.
 
• Aguardamos por agora, autorização para a colocação das respetivas assistentes
operacionais, a fim de garantir a abertura de novas salas no Município da Moita.

 
Com os melhores cumprimentos,
Marlene Santos
Adjunta do Presidente da Câmara
Câmara Municipal  da Moita
Praça da República
2864-007 Moita
Tel.  21 280 6700 (Geral)
Fax. 21 280 1008
Site:  www.cm-moita.pt
 

mailto:marlenes@mail.cm-moita.pt
mailto:gab.presidencia@mail.cm-moita.pt
mailto:Requerimentos.Perguntas@ar.parlamento.pt
http://www.cm-moita.pt/



 

P Antes de imprimir este e-mail pense bem se tem mesmo que o fazer. Há cada vez menos árvores.

 
 

 
 
De: Requerimentos.Perguntas@ar.parlamento.pt
[mailto:Requerimentos.Perguntas@ar.parlamento.pt] 
Enviada: quarta-feira, 9 de Julho de 2014 15:42
Para: Gabinete do Presidente CMMoita
Assunto: Envio de Requerimento à câmara municipal de moita
 
Para os devidos efeitos, tenho a honra de remeter a V. Exa o Requerimento apresentada/o
por vários Senhores Deputados, registado com o n.º 3821/XII/3ª AL.
Tendo em conta o Regimento da Assembleia da República, o prazo para resposta aos
requerimentos é de 30 dias.

Divisão de Apoio ao Plenário
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