
Exma. Senhora 
Delegada Regional de Edueagao do Centro 

Sua referencia Sua comunica~ao de Nossa referencia 
CQ.01.08 CMM.1367 

Data 
02-05-2014 

ASSUNTO: Escolas Basicas sinalizadas ao abrigo da Resolugao do Conselho de 

Ministros nO 44/2010 e Portaria n° 1181/2010 

Junto se remete a V. Exa. 0 doeumento aprovado, referente as Eseolas Basieas 

sinalizadas ao abrigo da Resolugao do Conselho de Ministros n° 44/2010 e Porta ria n° 

1181/2010, agradeeendo-se que seja levado em eonsideragao 0 que se exp5e. 

Com os melhores eumprimentos, 

A CAM 

/ Dr. Jose 

Anexo: Exposi~ao - Escolas Bas/cas sinalizadas ao abrigo da Resolu~ao do Conselho de Minlstros nO 4412010 e Portaria nO 118112010 
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Exposi!,:ao 

Escolas Basicas sinalizadas ao abrigo da Resolu~ao do Conselho 

de Ministros nQ 44/2010 e Portaria nQ 1181/2010 

Mais uma vez fomos surpreendidos com a sinaliza<;:ao por parte da Senhora Delegada Regional 

de Educa<;:ao do Centro, de estabelecimentos de ensino do concelho de Manteigas que se 

encontram a funcionar com a maxima eficacia . Entendemos, no passado, a necessidade de 

colaborar com 0 Ministerio da Educa<;:ao no reordenamento da Rede Escolar, que conduziu ao 

encerramento de duas Escolas, em Vale de Amoreira e na Senhora dos Verdes, mas mantemos 

a convic<;:ao de que novos encerramentos sao indesejados, inuteis e na~ trarao quaisquer 

beneficios, nem em termos pedag6gicos nem na racionaliza<;:ao de custos humanos e materia is, 

como demonstraremos: 

· 0 Municipio de Manteigas investiu, exclusivamente com recursos pr6prios, avultadas 

verbas na requalifica<;:ao e beneficia<;:ao dos estabelecimentos com 0 objetivo de garantir as 

melhores condi<;:oes de funcionamento; 

· As interven<;:oes foram efetuadas nos termos previstos na Carta Educativa em vigor, 

sancionada pelo Ministerio da Educa<;:ao, pelo que nao se entende, em termos de planeamento 

e de rentabiliza<;:ao de recursos, qualquer medida que contrarie os ditames da Carta Educativa. 

· No que respeita ao 1Q Cicio do Ensino, funciona em Sameiro uma Sala de Apoio - e nao 

uma Escola - com autoriza<;:oes de funcionamento em anos anteriores. Tambem em Sameiro, 

funciona um Jardim de Infancia . Estes dois estabelecimentos dispoem de pessoal docente e nao 

docente, afetos ao Agrupamento de Escolas, por mais dais anos, pelo que nao se anteve 

qualquer redu<;:ao de custos com eventual ado<;:ao de outras alternativas. 

· 0 Municipio de Manteigas tem vindo a assegurar a transporte de alunos de Vale de 

Amoreira para os dois estabelecimentos de Sameiro, mas nao dispoe de meios mate ria is nem 

humanos para efetuar 0 transporte de todos esses alunos para Manteigas, nos term os da 

legisla<;:ao em vigor, designadamente as do pre-escolar. 

· A integra<;:ao s6cio-educativa dos alunos provenientes de Sameiro e Vale de Amoreira 

nunca foi prejudicada, nem 0 sera no futuro, pois esta garantida a sua participa<;:ao em todas as 

iniciativas culturais, desportivas e educativas do Agrupamento de Escolas e da Camara 

Municipal, para alem da componente de apoio a familia e as atividades de enriquecimento 

curricular. 

· A deslocaliza<;:ao de crian<;:as, de tenra idade, de Vale de Amoreira e de Sameiro para 

Manteigas merece a oposi<;:ao e contesta<;:ao dos pais e encarregados de educa<;:ao, pelo que 

qualquer altera<;:ao da situa<;:ao atual teria como consequencia uma diminui<;:ao na frequencia 

e/ou na assiduidade da maioria dessas crian<;:as e ate de abandono. 

· As condi<;:oes s6cio-culturais e econ6micas das familias sao muito frageis, dai a 

justifica<;:ao para 0 funcionamento desde 2003 de um All, que proporciona as crian<;:as, antes e 

depois das atividades letivas, bem como durante as suas interrup<;:oes, um eficaz 

acompanhamento, que deixaria de poder assegurado. 



· As Escolas sempre constitufram um forte fator de fixa,ao da popula,ao e de coesao 

social, mormente em zonas muito isoladas do interior onde se agravam as tendencias de 

despovoamento, em consequencia de polfticas economicistas que excluem cenario de medio e 

longo prazo. 

Concluindo, os eventuais beneffcios materia is e imateriais, nao demonstrados, que resultariam 

da concentra,ao dos alunos numa unica escola, tem desvantagens comparativas assinalaveis, 

como procuramos expor e explicar. 

Assim, a semelhan,a dos anos anteriores, prop5e-se que na freguesia de Sameiro se mantenha 

uma Sala de Apoio para 0 12 cicio do ensino basico (solu,ao preconizada em 2008 pela entao 

Directora Regional de Educa,ao, conforme documento anexo, "ate a 
constru,aojrequalifica,aojamplia,ao do futuro Centro Escolar", que nunca aconteceu) e 0 

Jardim de Infancia, solu,5es com resultados positivos visfveis. 

Comprometem-se a Camara Municipal de Manteigas e demais parceiros do Conselho de 

Educa,ao a manter os mesmos nfveis de presta,ao e esfor,os conjugados, em ordem a que nao 

haja disfun,5es ao nfvel formativo, extra curricular e sociologico. 

Foi unanimemente aprovada esta solu,ao: manuten,ao em funcionamento da Sala de Apoio do 

12 Cicio do ensino basico e do Jardim de Infancia de Sameiro e recusada qualquer hipotese que 

passe pelo encerramento de qualquer dos servi,os existentes. 




