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Assunto:

Destinatário:

Ex. ma  Sr.ª Presidente da Assembleia da República

Na sequência de diversas manifestações de preocupação que nos têm chegado relativas à

carência de docentes de educação especial, no passado dia 27 de Abril, os deputados do

GPPSD deslocaram-se ao Agrupamento de Escolas de Caldas das Taipas. Esta visita/reunião

destinou-se a proporcionar aos deputados um conhecimento mais detalhado da situação e da

realidade local. Nesse sentido, os deputados do GPPSD reuniram com pais, alunos e

professores e visitaram as instalações e salas de aula, com particular incidência, claro está,

naquelas que integram alunos com necessidades educativas especiais.

Verificou-se, efectivamente, no corrente ano lectivo, um ligeiro aumento do número de alunos

com necessidades educativas especiais – são actualmente 60 – que, ao invés de implicar um

correspondente aumento do número de docentes nesta área, correspondeu a uma diminuição.

Com efeito, se no ano lectivo de 2012/2013 o Agrupamento dispunha de 9 docentes de

educação especial, presentemente conta apenas com 6 (sendo certo que 2 deles estão afectos

à Unidade de Apoio à Multideficiência).

Tivemos conhecimento que foi, entretanto, autorizada a contratação de mais um docente o que,

cremos, virá melhorar a resposta do Agrupamento nesta área. Sucede todavia que estamos já

na fase final do ano lectivo, sendo certo, ademais, esta contratação de novo docente

previsivelmente só estará concluída já na fase final do terceiro período.

Os deputados do PSD consideram que, quando o quadro de alunos com necessidades

educativas especiais está já definido no início do ano lectivo, definido deve ficar, igualmente, o

quadro de docentes, o que, cremos, deverá ser acautelado pata futuro.

Em face do exposto, nos termos do disposto no artigo 156.º, alínea d), da CRP, e das normas

regimentais aplicáveis, os deputados do GPPSD abaixo-assinados vêm requerer ao Ministro da

Educação e da Ciência, por intermédio Vossa Excelência, a resposta às perguntas que a seguir

se formulam:

Confirma a situação acima descrita, designadamente quanto ao número de alunos e de

docentes e quanto à sua evolução ao longo dos anos lectivos transactos?

1.

Considera adequado o actual quadro de docentes de educação especial?2.



O que pode ser feito para minimizar a situação?3.

Considerando que número de alunos com necessidades educativas especiais se mantém no

próximo ano lectivo, quantos docentes de educação especial prevê o Ministério afectar ao

Agrupamento de Escolas das Taipas?

4.

Palácio de São Bento,  quarta-feira, 29 de Abril de 2015

Deputado(a)s

FRANCISCA ALMEIDA(PSD)

NUNO REIS(PSD)

FERNANDO NEGRÃO(PSD)

JOÃO LOBO(PSD)

JORGE PAULO OLIVEIRA(PSD)

GRAÇA MOTA(PSD)

MARGARIDA ALMEIDA(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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