
  

 
REQUERIMENTO 

 

Construção nova escola freguesia de Manadas – Velas – São Jorge 

 

A qualificação dos recursos humanos é uma condição fundamental para o 

desenvolvimento e expansão económicos, bem como para a afirmação de 

uma identidade. 

 

Considerando que é muito importante promover a melhoria da qualidade do 

ambiente educativo, de forma a que o estudante se sinta motivado. 

 

Considerando que nos últimos anos tem havido uma redução da população 

escolar na Região em geral, e na Ilha de São Jorge em particular. 

 

Considerando que nesta data a Secretaria Regional da Educação entende 

que a regra deve ser “Em cada freguesia funciona apenas um 

estabelecimento de educação e ensino, oferecendo conjuntamente a 

educação pré-escolar e o 1º ciclo do ensino básico”. 

 

Considerando que a freguesia de Manadas tem nesta data dois pequenos 

edifícios escolares, sem condições ideais de funcionamento. 

 

Considerando que será da mais elementar justiça a construção de uma 

escola nova de raiz nesta freguesia, proporcionando assim todas as 
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condições de segurança e físicas que garantam um bom funcionamento, 

permitindo às crianças boas condições de aprendizagem. 

 

Considerando que os pais e encarregados de educação dos alunos destas 

duas escolas, não se opõem à concentração de todos os alunos num só 

edifício escolar, mas reivindicam uma escola nova para se fazer tal 

concentração. 

 

Considerando que tive conhecimento da disponibilidade da Câmara 

Municipal das Velas em fazer um contrato (ARAAL) de colaboração para a 

construção da nova escola das Manadas, já no próximo ano de 2003. 

 

Ao abrigo das disposições regimentais aplicáveis, requeiro a V.Ex.ª que 

seja solicitada informação ao Governo Regional, através da Secretaria 

Regional da Educação, sobre o seguinte: 

 

Pretende ou não a Secretaria Regional da Educação construir uma nova 

escola nesta freguesia de Manadas? 

 

Em caso afirmativo, para quando o início da obra? 

 

Velas de São Jorge,  04 de Novembro de 2002. 

 

O Deputado Regional, Mark  Marques 
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