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Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

A Escola Básica 2º e 3º Ciclos El Rei D. Manuel I existe desde 24 de novembro de 1984,

resultando da transição da Escola Preparatória El Rei D. Manuel I que funcionava na antiga

Quinta do Valbom, no concelho de Alcochete.

Inicialmente a escola era constituída por três blocos de sala de aula, um edifício polivalente

onde existiam os serviços e ainda um campo de jogos. Funcionava apenas em regime diurno

com o Ensino Preparatório e o Curso Unificado.

Em 1985/86 alargou-se aos Cursos Noturnos por haver uma elevada procura por parte da

população.

Algum tempo depois implementaram-se os Cursos complementares Noturnos do Ensino

Secundário.

Em 28 de outubro de 2006 foi inaugurado o pavilhão Gimnodesportivo para servir a escola.

Face ao exponencial crescimento da população a partir da construção da Ponte Vasco da

Gama, no ano letivo 2004/2005, com a implementação da nova Escola Secundária, a escola D.

Manuel I passa a funcionar só com alunos do ensino básico. Nessa altura a escola já era

frequentada por 815 alunos, 100 professores e cerca de 30 auxiliares de ação educativa.

Atualmente, e face ao elevado número de alunos, é prática recorrente algumas turmas do

ensino básico do 3º ciclo serem deslocadas para a Escola Secundária, uma vez que a falta de

salas de aulas na escola D. Manuel I é uma realidade.

Apesar de o Ministério da Educação ter efetuado, em 2018, algumas intervenções ao nível das

caixilharias, estores e eletricidade, as instalações encontram-se degradadas a necessitar de

reparações urgentes.

Mais preocupante ainda é a situação da sobrelotação.



A escola D. Manuel I está dimensionada para 30 turmas mas no ano letivo que agora se conclui

comportou 51 turmas, sendo que três turmas de 7ºs anos foram deslocadas para a Secundária.

Para o próximo ano letivo – 2021/2022 – prevê-se 53 turmas para a Escola D Manuel I , mais

duas que no ano letivo anterior, o que consiste numa preocupação que carece de resposta

urgente. A reabilitação e a ampliação tem de ter resposta urgente.

Esta é a única escola que serve todo o concelho de Alcochete, concelho este que já tem cerca

de 20 000 habitantes, verificando-se um crescimento acima do comum todos os anos.

O executivo camarário já reuniu com o Governo e obteve a informação de que a Escola D.

Manuel I seria referenciada como prioritária para a questão da requalificação/ampliação, sendo

necessário perceber agora como está este dossier e as perspetivas de resposta para o próximo

ano letivo.

Face ao exposto e ao abrigo das disposições constitucionais, legais e regimentais vêm os

signatários, através de V. Exa. , perguntar, com caracter de urgência, ao Senhor Ministro da

Educação:

Estão já previstas as obras quer de reabilitação, quer de ampliação, da Escola Básica 2º e 3º

Ciclos El Rei D. Manuel I, em Alcochete? Quando iniciam?

1.

Face ao crescimento da população no concelho de Alcochete que perspetiva existe para a

dimensão da ampliação da escola?

2.

Como se prevê a organização do próximo ano letivo neste estabelecimento de ensino?3.

Com os melhores cumprimentos.

Palácio de São Bento, 21 de julho de 2021

Deputado(a)s

EURÍDICE PEREIRA(PS)

MARIA ANTÓNIA DE ALMEIDA SANTOS(PS)

FILIPE PACHECO(PS)

ANDRÉ PINOTES BATISTA(PS)

SOFIA ARAÚJO(PS)

CLARISSE CAMPOS(PS)

FERNANDO JOSÉ(PS)

IVAN GONÇALVES(PS)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho n.º 1/XIII, de 29 de outubro de 2015, do Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, n.º 1, de 30 de outubro
de 2015, 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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