
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

As famílias com vários filhos a frequentar ciclos de ensino diferentes têm-se deparado com a

impossibilidade de matricular os seus filhos no mesmo agrupamento de escolas, por legalmente

ser indicada a prioridade aos irmãos que frequentam o mesmo estabelecimento de ensino e não

o mesmo agrupamento.

A aplicação restritiva (ou literal) da lei, tem impedido os irmãos de frequentarem o mesmo

agrupamento de escolas, como seria desejável e racional em todos os sentidos, obrigando as

famílias a deslocações desnecessárias e onerosas, que não conseguem suportar.

Na realidade, famílias com três ou mais filhos, sendo que, na sua maioria, as que têm filhos

menores estão na condição de frequentarem ciclos diferentes, uma dificuldade que se entende

de fácil resolução, cuja consequência será uma melhoria substancial da qualidade de vida das

famílias, ao nível da alocação de tempo e recursos.

Assim:

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

aplicáveis, nomeadamente o artigo 229º do Regimento da Assembleia da República, cujo nº3

fixa em 30 dias o limite do prazo para resposta.

Os Deputados do Grupo Parlamentar do CHEGA, abaixo-assinados, vêm por este meio requerer

ao Ministro da Educação, por intermédio de Vossa Excelência, nos termos e fundamentos que

antecedem, resposta às seguintes perguntas:

- Vai voltar a verificar-se este impedimento em matrículas referentes ao ano letivo de

2022-2023?

- O que está a ser feito para que se efetive a necessária clarificação da lei sobre este

assunto, de forma que seja aplicado, com efetividade, o entendimento de que a prioridade



dos irmãos seja ao nível do agrupamento de escolas e não apenas ao nível do mesmo

estabelecimento de ensino?

Palácio de São Bento, 4 de julho de 2022

Deputado(a)s

ANDRÉ VENTURA(CH)

BRUNO NUNES(CH)

DIOGO PACHECO DE AMORIM(CH)

FILIPE MELO(CH)

GABRIEL MITHÁ RIBEIRO(CH)

JORGE GALVEIAS(CH)

PEDRO DOS SANTOS FRAZÃO(CH)

PEDRO PESSANHA(CH)

PEDRO PINTO(CH)

RITA MATIAS(CH)

RUI AFONSO(CH)

RUI PAULO SOUSA(CH)

____________________________________________________________________________________________________________________________
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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