
                   

Moção sobre a Reorganização da Rede Escolar – constituição de Mega 
Agrupamentos de Escolas 

Na sequência da publicação do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de Abril que aprova o regime de 
autonomia, administração e gestão dos estabelecimentos públicos da educação pré-escolar e 
dos ensinos básico e secundário, em face dos processos recente de agregação de 
agrupamentos em municípios da Área Metropolitana de Lisboa, na sequência da Resolução de 
Conselho de Ministros n.º 44/2010, de 01 de Junho, da publicação da Portaria n.º 1181, de 16 
de Novembro de 2010 e ainda da proposta de Despacho do Sr. Secretário de Estado da 
Educação, relativamente à agregação de agrupamentos, e considerando que: 

• A carta educativa do município de Alcochete homologada pelo Ministério da Educação 
em 2008 prevê a constituição de dois agrupamentos verticais até ao nono ano e a 
manutenção da escola secundária como escola não agrupada;  

• Se prevê ainda, neste documento orientador do ordenamento do território e rede 
educativa, a construção de dois centros escolares de pré-escolar e primeiro ciclo e 
ainda a construção de uma escola dos segundo e terceiro ciclos; 

• Se encontra em fase de construção do novo centro escolar de São Francisco para 
entrar em funcionamento no ano lectivo 2011/2012; 

• Se encontra em fase de ultimação os projectos para a construção do novo centro 
escolar da Quebrada Norte; 

• A Direcção Regional de Educação de Lisboa determinou a transição de turmas do 
terceiro ciclo do ensino básico para a Escola Secundária de Alcochete, em virtude da 
incapacidade em solucionar o problema da sobrelotação da Escola 2,3 El-Rei D. 
Manuel I; 

• Parece afastada a possibilidade de construção de uma nova escola dos segundo e 
terceiro ciclos no município de Alcochete; 

• O Agrupamento de Escolas El-Rei D. Manuel I integra na actualidade todos os 
estabelecimentos de educação e ensino público do concelho de Alcochete; 

• O Agrupamento de Escolas El-Rei D. Manuel I, bem como a Escola Secundária de 
Alcochete se encontram em processo de avaliação do primeiro ano dos seus Projectos 
Educativos; 

• O fenómeno crescente de indisciplina que se verifica na Escola E.B. 2.3 El Reis D. 
Manuel I requer um crescente acompanhamento pedagógico e intervenção sistemática 
da Direcção e das estruturas de orientação educativa; 

• A implementação dos mega-agrupamentos e a transferência dos centros de decisão 
para as Escolas Secundárias tende a promover o afastamento, cada vez maior, dos 
diferentes níveis de ensino, contrariando inclusive a orientação de que os primeiros 
anos são os fundamentais para o sucesso escolar dos alunos; 

• À semelhança do que aconteceu com a verticalização dos agrupamentos, haverá 
também perda da qualidade nos projectos pedagógicos de cada unidade educativa; 

• Esta medida surge sem se acautelar, mais uma vez, a articulação dos modelos de 
gestão e dos currículos; 

• O Ministério da Educação tem enveredado por não ouvir os territórios educativos, 
nomeadamente os conselhos gerais, e tem optado sistematicamente por não proceder 
à efectiva auscultação dos municípios e ao seu envolvimento no processo de decisão 
no que ao reordenamento da rede educativa diz respeito, nomeadamente naqueles 
relativos à agregação e criação de agrupamentos de escolas; 



                   

• A Resolução da Assembleia da República n.º 94/2010, de 11 de Agosto, preconiza a 
suspensão da aplicação da Resolução do Conselho de Ministros n.º44/2010, de 14 de 
Junho, o reverter das implicações que teve em todos os agrupamentos e escolas não 
agrupadas afectados, para além do desenvolvimento, no prazo de dois anos, de “uma 
carta educativa nacional que plasme uma estratégia de gestão da rede escolar e que 
seja construída com envolvimento das autarquias locais, nomeadamente partindo das 
suas cartas educativas, das comunidades educativas e dos órgãos de gestão e 
administração escolar, das associações de pais e encarregados de educação e das 
associações de estudantes”. 

A Câmara Municipal de Alcochete entende manifestar, assim, o seu entendimento 
relativamente a esta matéria, afirmando, substantivamente que: 

Não estão criadas as condições para a constituição de um novo agrupamento (Mega-
agrupamento de Alcochete) no Município de Alcochete, porquanto o conhecimento que temos 
das dificuldades que se colocam à gestão destes mega-agrupamentos nos suscitam profundas 
reservas quanto à sua eficácia organizacional e à optimização e gestão eficiente de recursos. 
Numa altura de grave crise económico-social como a que atravessamos, as escolas constituem 
um espaço de conflitualidade permanente para o qual é preciso que concorram todos os 
agentes educativos apoiados em equipas de administração e gestão disponíveis, o que só é 
possível num quadro de aproximação da gestão de topo das escolas às estruturas de base. Tal 
desiderato é inatingível pelo modelo de gestão preconizado pela tutela. 

Assim sendo, A Câmara Municipal considera que é prematuro avançar para um processo de 
reestruturação da rede escolar em Alcochete uma vez que, para além do facto de não ter sido 
feita uma avaliação formal da validade administrativo-pedagógica destas (mega) estruturas, a 
construção no futuro próximo de novos equipamentos educativos no concelho de Alcochete 
permitirá uma melhor reorganização do território educativo com soluções mais adequadas à 
nossa realidade e ao interesse das respectivas comunidades, nomeadamente a constituição de 
dois agrupamentos verticais, evitando-se assim, tomadas de decisão assentes em objectivos 
de natureza meramente financeiros, que afectariam de forma irreparável a tranquilidade e a 
estabilidade desejáveis para a construção de projectos educativos viáveis e promotores do 
sucesso educativo. 

 

Esta moção deve ser remetida à Assembleia Municipal de Alcochete, à direcção e Conselho 
Geral da Escola Secundária de Alcochete e do Agrupamento de Escolas El-Rei D. Manuel I, à 
Direcção Regional de Lisboa e Vale do Tejo e à Secretaria de Estado da Educação. 

 


