
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM 
 
 

SUBSCRIÇÃO DA PETIÇÃO 
 

“MOVIMENTO PELA ESCOLA PÚBLICA RURAL – MUNICÍPIO DE 
SANTIAGO DO CACÉM” 

A Câmara Municipal de Santiago do Cacém, Juntas de Freguesia, Associações de 
Pais, Instituto das Comunidades Educativas, Associações de Moradores, Associações 
Culturais, Desportivas e Recreativas, Instituições Privadas de Solidariedade Social, 
Professores, Educadores, Alunos e toda uma População Local em defesa da Escola 
Pública, dos lugares e aldeias do Município de Santiago do Cacém. 
Porque: 
- As Escolas reúnem as condições físicas e de equipamento, de projecto educativo, que 
garantem um ensino de qualidade; 
- As Escolas e os seus Professores desenvolvem projectos educativos, nos quais toda a 
comunidade se envolve; 
- As autarquias locais ajudam a consolidar os projectos pedagógicos de todos e de 
cada um dos professores/educadores; 
- Os docentes lutam pela continuidade da Escola e os pais participam activamente na 
vida desta; 
- A proximidade física e relacional da Escola e dos projectos com a comunidade, 
desenvolve, estimula e reforça o sentido de pertença e de identidade; 
- O encerramento das Escolas contraria as políticas de fixação dos jovens nas aldeias; 
- A Escola Rural pode ser um pólo de desenvolvimento, um serviço de proximidade; 
- O não encerramento da escola contribui para o efectivo retorno das famílias ao meio 
rural. 
Porque o encerramento das Escolas, 
Implica: 
- Mais crianças deslocadas; 
- Maiores distâncias entre os locais de residência e a Escola;  
- Maior distância relacional entre as famílias e a Escola; 
- O contributo para o despovoamento, envelhecimento, corte da relação 
intergeracional e abandono dos lugares e/ou aldeias rurais; 
- O aumento das assimetrias, agravando o abandono social a que assistimos nos 
últimos anos; 
- A despromoção social das localidades; 
- A perda de atractividade das aldeias; 
- O desinvestimento nas estruturas e equipamentos colectivos. 
Por estas razões SOMOS CONTRA O ENCERRAMENTO DAS ESCOLAS 
RURAIS, com menos de 21 alunos, que o Ministério da Educação pretende encerrar 
no próximo ano lectivo: - EB1 de Abela; EB1 de Aldeia dos Chãos; EB1 de Arealão; 
EB1 de Brescos; EB1 de Cruz de João Mendes; EB1 de Deixa-o-Resto; EB1 de Relvas 
Verdes; EB1 de São Bartolomeu da Serra; EB1 de Vale de Água. 
 
Proposta de subscrição apresentada pelos eleitos da CDU na Sessão Ordinária de 29-
04-2011 e aprovada, por maioria, com vinte e seis votos a favor, sendo vinte dos 
eleitos da CDU, três dos eleitos do PS, dois dos eleitos do PSD e um do eleito do BE, e 
uma abstenção de um eleito do PS. 
 
Santiago do Cacém e Assembleia Municipal, 29 de Abril de 2011 



 


