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REQUERIMENTO Número      /XIII 

(     .ª) 

 
PERGUNTA Número      /XIII 

(     .ª) 

 

Assunto: Centro Escolar de Vila Verde sem aquecimento 

 
Destinatário: Ministério da Educação 

 
 
Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda tem recibo inúmeras denúncias de encarregados de educação do 

Centro Escolar de Vila Verde, concelho de Vila Verde, distrito de Braga sobre a falta de aquecimento no Centro 

Escolar de Vila Verde.  

A situação já se arrasta há muito tempo, o próprio diretor em declarações à imprensa afirmou que existiu um 

problema eletrónico relacionado com a programação automática do aquecimento, depois uma avaria nas 

bombas e por fim confirmando que este inverno o aquecimento ainda não funcionou. 

O Centro Escolar de Vila Verde (CEVV), com a denominação oficial de “Escola Básica nº 2 de Vila Verde”, é um 

estabelecimento de ensino construído em 2008 e implantado numa área de 13499 m2 , com projeto técnico da 

responsabilidade da Câmara Municipal e aprovação da Direção Regional de Educação do Norte. O Centro 

Escolar de Vila Verde está integrado no Agrupamento de Escolas de Vila Verde, localizado na freguesia de Vila 

Verde e Barbudo, concelho de Vila Verde.  

Este estabelecimento de ensino acolhe desde a sua data de abertura, 12 de setembro de 2008, entre outros, 

alunos do 1º ciclo das freguesias de Vila Verde e Barbudo e da Loureira, crianças do pré-escolar da freguesia 

de Vila Verde e Barbudo e ainda crianças com necessidades educativas especiais e de deficiência. O Centro 

Escolar possui 22 salas de aula, para o pré-escolar e 1º ciclo do ensino básico e outros espaços comuns como: 

portaria, receção, gabinete de psicologia e de primeiros socorros, cozinha e refeitório, biblioteca, sala de 

professores/trabalhos, gabinete de coordenação, sala para atendimento a encarregados de educação, sala 

polivalente, ginásio e espaços desportivos.  

A situação por si já dramática coincidiu com a vaga de frio que assola o país tornando-se uma situação  

insuportável para o bom desempenho as centenas de alunos, professores e auxiliares  

Atendendo ao exposto, e ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, o Grupo 

Parlamentar do Bloco de Esquerda vem por este meio dirigir ao Governo, através do Ministério do Ambiente, as 
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seguintes perguntas: 

1. O Ministério da Educação tem conhecimento desta situação? 

2. Foi já identificado o problema? 

3. Que acções foram tomadas para resolver imediatamente a situação? 

4. De que forma irá o Ministério proceder de modo a garantir que esta situação não se possa repetir?  

 

Palácio de São Bento, 10 de Janeiro de 2018. 

 

O deputado 

 


