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Exma. Senhora Presidente da Assembleia da República

O Bloco de Esquerda teve conhecimento que na passada sexta-feira dia 31 de janeiro,
na escola EB 2,3 de Arrifana (sede do agrupamento de Escolas de Arrifana, concelho de
Santa Maria da Feira), começou a chover dentro de uma das salas de aula, onde os alunos
têm a disciplina de ciências. Esta situação é estranha e mais estranha continuou, já que a
sala continuou a ser utilizada, mesmo com a água a cair.
Após o fim-de-semana, não existiu qualquer intervenção na sala para a resolução do
problema. Assim, continuam os professores a terem de dar as aulas na mesma sala e os
alunos a tentarem escapar aos pingos da chuva.
Esta é uma situação que merece uma rápida atenção, em defesa do interesse de toda
a comunidade escolar, pelo que deve ser resolvida com celeridade.
A política de desinvestimento nas escolas públicas tem criado diversos problemas a
alunos, professores e assistentes operacionais, um pouco por todo o país. A política de
austeridade tem atrasado intervenções necessárias, mantido turmas com aulas em
contentores, etc., tudo com claro prejuízo de toda a comunidade educativa. É, pois,
necessário averiguar o que se passou em Arrifana e rapidamente devolver a normalidade à
comunidade escolar.
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 da Educação e
Ciência, as seguintes perguntas:

1. Tem o Ministério conhecimento desta situação?
2. Estava esta escola sinalizada para alguma obra de manutenção?
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3. Qual foi a data da última vistoria nesta escola para detetar necessidades de
manutenção?

Palácio de São Bento, 03 de fevereiro de 2014.

O deputado
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