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5/ Ref. 5/ Comunicação Of. N. 198/GAP/2014 Data

Assunto: Req uerimento 3822 / XII/39 - AL — Encerramento de Escolas do 12 Ciclo

Exmo. Senhor Dr.,

Em resposta ao requerimento em referência, recebido em 11 de juiho ültimo, junto se

envia resposta a questão apresentada pelos Senhores Deputados do Grupo Parlamentar

do CDS- Partido Popular:

No âmbito do Reordenamento da Rede Escolar para o ano letivo 2014/2015, foi

apresentada pelo Ministério da Educação, através da DGEesT-DSRA, a proposta de

encerramento das escolas básicas de:

- Boticos (Arelão), na freguesia de Abela, Agrupamento de Escolas de Santiago do Cacém;

- Brescos, freguesia de Santo André, Agrupamento de Escolas de Santo André;

- São Domingos, União de Freguesia de São Domingos e Vale de Agua, Agrupamento de

Escolas Prof. Arménio Lança;

- São Bartolomeu da Serra, Uniäo de Freguesias de Santiago do Cacém, Santa Cruz e São

Bartolomeu da Serra.

Considerando que encerramento destas escolas implicaria, mais crianças deslocadas,

maiores distâncias entre Os locais de residência e a escola, maior distância relacional

entre famulias e a escola, o despovoamento e o enveihecimento dos lugares e das aldeias,

e o seu respectivo abandono, o enfraquecimento das relaçöes intergeracionais, o

DIM, /

Pagina I de 1



MUNICIP1O DE SANTIAGO 1)0 CACEM
CAMARA MUNICIPAL

Gabinete de Apoio a Presidência

aumento das assimetrias, o despovoamento social das localidades, o desinvestimento nas

estruturas/equipamentos colectivos e, considerando ainda que as escolas retnem as

condiçoes necessárias para os alunos que delas usufruem, a Câmara Municipal de

Santiago do Cacém, acompanhando a posição das quatro Juntas de Freguesia, na sua

reunião ordinária de 12 de junho de 2014, deliberou por unanimidade emitir parecer

desfavorável a proposta apresentada pela Direção Regional dos Estabelecimentos

Escolares - Direção de Serviços da Região do Alentejo (DGEstE-DSRA) de encerrar no ano

letivo 2014/2015 as Escolas Básicas de Boticos, São Domingos e São Bartolomeu da Serra.

Também em reuniäo do Conselho Municipal de Educaçäo, realizada no dia 12 de junho

de 2014, os Conselheiros manifestaram-se por maioria (corn apenas 1 abstencão do

Representante das Forças de Seguranca) contra o encerramento dos referidos

estabelecimentos de ensino.

Admitiu-se porém, como razoável, apenas o encerramento da Escola Básica de Brescos,

dado que, a data, não existiam alunos inscritos para frequentar esse estabelecimento de

ensino no próximo ano letivo.

Corn os melhores cumprimentos,
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