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Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

A Escola Secundária do Restelo e a Escola Básica de Caselas encerraram temporariamente

devido a uma praga de ratos. No caso da Secundária do Restelo, é já a segunda vez no

presente ano letivo que a escola é afetada pelo mesmo problema.

Segundo o Diretor do Agrupamento de Escolas do Restelo, a questão de fundo é a degradação

das instalações, que apenas têm conhecido pequenas intervenções ao longo dos anos.

Em comunicado, a Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola Secundária do

Restelo (APEEESR) afirma que “é urgente que existam compromissos de manutenção e

limpeza do recinto escolar para que as pragas se consigam controlar”. Pais e alunos têm

denunciado a falta de intervenção para controlo do mato que circunda a escola.

A APEEESR exige ainda “planos concretos para uma requalificação de fundo nas infraestruturas

desta escola, permitindo as condições mínimas para um ensino público de qualidade”. Esta

reivindicação fundamenta-se na visível falta de condições da escola. O aquecimento e o

isolamento das salas são claramente insuficientes, obrigando os alunos a usar mantas e

cachecóis durante as aulas durante os dias mais frios. Os pavilhões de aulas e o bar continuam

a ter coberturas de amianto e não existe gimnodesportivo com vista às aulas práticas de

Educação Física, que são lecionadas em duas salas de aula normais, cuja parede de separação

foi demolida.

O PCP defende que quem estuda e quem trabalha no Agrupamento de Escolas do Restelo,

designadamente, na Escola Secundária do Restelo, tem direito a instalações dignas e com

todas as condições necessárias ao normal desenvolvimento do processo de ensino-

aprendizagem.

Assim, ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais devidamente aplicáveis, solicita-

se a V.ª Ex.ª que possa remeter ao Governo, por intermédio do Ministério da Educação, o

pedido de resposta às seguintes questões:

Vai o Governo realizar obras de reabilitação na Escola Secundária do Restelo? Com que

abrangência e de que tipo?

1.

A serem realizadas as obras, qual a calendarização prevista pelo Governo para o seu início?2.

Vai ser construído um Pavilhão Gimnodesportivo? Como garante o Governo a prática digna

de Educação Física aos alunos da escola?

3.



Que medidas estão a ser tomadas para a remoção dos elementos contendo

fibrocimento/amianto das instalações escolares? Quando serão totalmente removidos?

4.

Palácio de São Bento, 26 de janeiro de 2018

Deputado(a)s

ANA MESQUITA(PCP)

MIGUEL TIAGO(PCP)

RITA RATO(PCP)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho n.º 1/XIII, de 29 de outubro de 2015, do Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, n.º 1, de 30 de outubro
de 2015, a competência para dar seguimento aos requerimentos e perguntas dos Deputados, ao abrigo do artigo 4.º do RAR, está delegada nos Vice-
Presidentes da Assembleia da República.


	topmostSubform[0]: 
	Page1[0]: 
	Requerimento[0]: 
	txtRequerimento[0]: 
	txtNrRequerimento[0]: 
	txtLegRequerimento[0]: 
	txtSessaoRequerimento[0]: 
	txtTipoRequerimento[0]: 

	Pergunta[0]: 
	txtPergunta[0]: X
	txtNrPergunta[0]: 
	txtLegPergunta[0]: XIII
	txtSessaoPergunta[0]: 3

	ColunaMesa[0]: 
	txtDataMesa[0]: 
	#field[1]: 

	Assunto[0]: 
	txtAssunto[0]: Falta de condições na Escola Secundária do Restelo, afetada por uma praga de ratos, e necessidade de obras
	txtDestinatario[0]: Min.  da   Educação

	txtTexto[0]: 
	txtAutor[0]: 


		2018-01-26T14:32:34+0000
	Ana Mesquita (Assinatura Qualificada)


		2018-01-26T14:32:47+0000
	Unknown signer 146f0ad7fd496ab512ce5b3d93be2f750de07391




