
 
 

COMUNICADO 

 

1. A Scholé é um projeto com três anos, de pequena dimensão, e fundado por pais. 

Nasceu com a intenção de proporcionar às crianças um projeto educativo inspirado em 

modelos nórdicos e em que se procura respeitar a individualidade de cada criança. 

2. A DGESTE e a Secretaria de Estado reconhecem o projeto educativo da Scholé e apesar 

de terem emitido um parecer desfavorável em relação às instalações já existentes para 

a valência de 1º ciclo do Ensino Básico, consideram que o pedido de alvará para 

funcionamento da escola merecia melhor análise técnica superior. Não estando em 

causa a segurança e bem-estar das crianças, prevê o artigo 32º do Decreto-Lei n.º 

152/2013, a emissão de um alvará provisório válido por um ano, renovável por três 

vezes e que especifique as condições e requisitos a satisfazer bem como os respetivos 

prazos. 

3. A Câmara acompanhou este processo e contribuiu para a identificação de uma solução 

provisória que pudesse viabilizar o projeto da escola enquanto decorre o processo de 

licenciamento das instalações atuais. Esta solução visa assegurar uma resposta às 

preocupações imediatas de famílias e crianças da comunidade sem que tal cause 

impacto relevante no normal funcionamento da Escola Básica do Godinho. 

4. No dia 27 de setembro de 2019, a Scholé celebrou com a Câmara Municipal de 

Matosinhos e a Direção do Agrupamento de Matosinhos, um protocolo de cedência 

temporária (e não renovável) de espaço na Escola Básica do Godinho que prevê a 

instalação/utilização de um monobloco até 28 de agosto de 2020. O monobloco tem 

uma dimensão de 90 m2 e dispõe de instalações sanitárias próprias.  

5. O protocolo foi celebrado na sequência do processo de licenciamento da valência de 

1º ciclo do ensino básico da Scholé junto da DGESTE. 

6. O protocolo prevê que todas as despesas de transporte, instalação, manutenção e 

desmontagem do equipamento sejam asseguradas pela Scholé, bem como as despesas 

correntes de água e eletricidade. 

7. A Scholé manifestou ainda, junto da Câmara Municipal, a vontade de retribuir o apoio 

à Escola Básica do Godinho, disponibilizando-se para partilhar recursos educativos. 

 



 
 

8. O protocolo foi assinado após consulta da Câmara Municipal aos intervenientes, 

nomeadamente a Direção do Agrupamento de Matosinhos, equipa docente da Escola 

Básica do Godinho e a Associação de Pais, no dia 27 de setembro de 2019. 

9. A data de instalação do contentor foi decidida tendo em conta a salvaguarda das 

crianças, educadores e pais da Escola do Godinho e de forma a causar o menor 

transtorno possível ao funcionamento da Escola Pública e da comunidade envolvente. 

10. É vontade dos Encarregados de Educação dos alunos em causa que os seus educandos 

continuem a ter a oferta promovida pelo Projeto Educativo da Scholé. 

11. A Scholé pretende manter a convivência saudável que sempre teve com a comunidade 

educativa de Matosinhos, tendo portas abertas para todos os pais, educadores e 

outros agentes educativos que nos queiram visitar. 

 

Não existe da parte da comunidade da Scholé qualquer interesse em ocupar instalações 

provisórias ou em prolongar o tempo de utilização do espaço da Escola Básica do Godinho 

para além do período acordado no protocolo celebrado entre as partes. 

A Scholé realizou desde o início do processo todos os esforços e diligências necessárias 

para que a solução passasse pela autorização de funcionamento nas atuais instalações.  

A comunidade educativa da Scholé lamenta as proporções e os contornos que todo este 

processo de licenciamento acabou por assumir, bem como todos os incómodos causados à 

comunidade, e encontra-se disponível para esclarecimentos adicionais que se venham a 

afigurar necessários.   

A operação de montagem do contentor foi hoje desmobilizada pelo Sr. Vereador da 

Educação da Câmara Municipal de Matosinhos, no pressuposto da realização de uma 

reunião com a Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares na próxima terça-feira tendo 

em vista a resolução deste processo. 

 

Matosinhos, 5 de outubro de 2019 


