
  

MOÇÃO 

Criação do Programa Pequeno Almoço na Escola 

A escola pública e as comunidades educativas não podem fechar olhos à multiplicação de 
situações de carência, decorrentes da atual crise económica e social em que vivemos.  

Muito do que foi tornado público surge pela voz de professores, funcionários e associações de pais 
que procuram encontrar respostas e apoios para as diferentes situações. Nesse sentido, circulou 
uma petição pública, que, recentemente, foi entregue na Assembleia da República. Respondendo 
a sucessivos apelos de vários setores da sociedade, a criação de um programa de emergência 
deste tipo terá enorme impacto positivo nas escolas e na vida de milhares de crianças e jovens.  

Por esta razão, é urgente a criação de um Programa de pequeno-almoço na escola para que todas 
as crianças que frequentam o pré-escolar e a escolaridade obrigatória, possam ter acesso a uma 
refeição pela manhã, mediante inscrição feita pelos encarregados de educação. Não se trata dum 
programa apenas para os alunos que beneficiam de ação social escolar, pois tornou-se evidente a 
progressiva restrição a que este programa tem sido condenado nos últimos anos, deixando de fora 
muitas famílias com dificuldades. Para que nenhuma criança ou jovem comece o dia em que vai 
aprender coisas novas, com fome. 

Assim, a Assembleia Municipal de Coimbra, reunida em 1 de março de 2012 

1 – Apela à Assembleia da República e ao Governo para que seja criado um Programa de 
pequeno-almoço na escola, a ser distribuído diária e gratuitamente, ao longo de todo o ano letivo, 
mediante inscrição prévia às crianças e jovens que frequentam os estabelecimentos de educação 
pré-escolar e de escolaridade obrigatória. As verbas necessárias à execução deste Programa serão 
atribuídas aos agrupamentos de escolas pelas estruturas descentralizadas de administração 
escolar do MEC. 

2 – Recomenda à Câmara Municipal de Coimbra que, no âmbito das competências na área da 
Educação, planeie com os agrupamentos escolares do concelho a execução deste Programa; na 
educação pré-escolar e no 1ºciclo esta deverá ser articulada com o Programa de Leite Escolar, de 
modo a assegurar uma adequada gestão de recursos. 

3 – Caso seja aprovada, esta Moção deve ser enviada ao Presidente da Assembleia da República, 
Primeiro-ministro, Ministro da Educação e Ciência, Grupos Parlamentares da Assembleia da 
República, Sindicatos de Professores, Associações de Pais, comunicação social nacional e regional. 

 
Coimbra, 1 de Março de 2012 
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deputados municipais do Bloco de Esquerda 
 


