
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

Considerando que:

-De acordo com informação a que o Grupo Parlamentar do CDS-PP teve acesso, no

Agrupamento de Escolas das Taipas, concelho de Guimarães, existem, actualmente, 60 alunos

com necessidades educativas especiais de carácter permanente, entre os quais 13 alunos com

síndromes de Asperger/ autismo e 7 com síndromes de Down, Duchene, Turner, West, Dravet,

Bohering e Beckwith. Esse número total representa um ligeiro aumento face aos anos lectivos

2012/2013 (56 alunos) e 2013/2014 (54 alunos).

- O Agrupamento de Escolas das Taipas conta com, neste momento, 6 docentes de educação

especial, sendo que dois deles estão forçosamente associados à Unidade de Apoio à

Multideficiência, restando 4 docentes para apoiar os alunos com necessidades educativas

especiais nas escolas do Agrupamento. De acordo com a direcção do Agrupamento e com os

representantes das associações de pais, este número é não só insuficiente para garantir o

adequado acompanhamento dos alunos como tem sido alvo de reduções nestes últimos dois

anos lectivos, uma vez que em 2012/2013 havia 9 docentes de educação especial no

Agrupamento. Assim sendo, o número de docentes diminuiu no mesmo período em que o

número de alunos com necessidades educativas especiais aumentou ligeiramente.

- É do conhecimento do Grupo Parlamentar do CDS-PP que a Direcção do Agrupamento e os

representantes das associações de pais têm mantido contacto com a Direcção de Serviços

Região Norte da Direcção-Geral de Estabelecimentos Escolares (DGEstE-DSRN), no sentido de

serem reavaliadas a necessidades do Agrupamento quanto ao número de professores. Nesse

sentido, foi solicitado ao Agrupamento a reapreciação do perfil de funcionalidade dos alunos, de

modo a confirmar essas necessidades, iniciativa que foi cumprida pelo Agrupamento e cujos

resultados foram recentemente remetidos à DGEstE-DSRN para avaliação.

- Estando já no período final do actual ano lectivo, a resolução desta situação e o apoio a estes

alunos é, principalmente, factor de preocupação no âmbito da preparação do próximo ano



lectivo, pretendendo toda a comunidade educativa assegurar-se que os seus alunos com

necessidades educativas especiais terão condições de apoio no Agrupamento para dar

seguimento à sua formação pessoal e escolar. É, de resto, também essa a expectativa dos

Deputados do Grupo Parlamentar do CDS-PP.

Assim:

Tendo em conta o disposto no artigo 156.º, alínea d) da Constituição, e as normas regimentais

aplicáveis, nomeadamente o artigo 229.º do Regimento da Assembleia da República, cujo n.º 3

fixa em 30 dias o limite do prazo para resposta;

O(a)s Deputado(a)s do CDS-PP, abaixo-assinados, vêm por este meio requerer ao Ministro da

Educação e Ciência, por intermédio de Vossa Excelência, nos termos e fundamentos que

antecedem, respostas às seguintes perguntas:

1 – Confirma a situação acima descrita de, nos últimos dois anos lectivos, aumento do

número de alunos com necessidades educativas especiais e diminuição do número de

docentes de educação especial no Agrupamento de Escolas das Taipas?

2 – Confirma a recepção por parte dos serviços da DGEstE do relatório enviado pelo

Agrupamento contendo a reapreciação do perfil de funcionalidade dos alunos?

3 – Considera que, confirmando-se o perfil descrito no referido relatório, o número de

docentes de educação especial no Agrupamento são suficientes para o acompanhamento

dos alunos com necessidades educativas especiais?

4 – Se não, e mantendo-se o mesmo número de alunos, quantos docentes de educação

especial serão colocados no próximo ano lectivo, de modo a garantir o adequado

acompanhamento dos alunos com necessidades educativas especiais?

Palácio de São Bento,  quinta-feira, 16 de Abril de 2015

Deputado(a)s

ALTINO BESSA(CDS-PP)

ABEL BAPTISTA(CDS-PP)

INÊS TEOTÓNIO PEREIRA(CDS-PP)

TERESA CAEIRO(CDS-PP)

____________________________________________________________________________________________________________________________
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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