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Tomada de Posição
Pela conclusão urgente das obras da Escola Secundária João de Barros
Iniciadas em outubro de 2010, as obras de modernização da Escola Secundária João de Barros, com 3º ciclo do
ensino básico, em Corroios, implicam desde essa data que alunos, professores e funcionários sejam obrigados a
trabalhar e aprender em contentores pré-fabricados ao lado de um estaleiro.
De acordo com a entidade responsável pela obra, a Parque Escolar S.A., a obra deveria ser concluída no espaço
de um ano e meio, mas em 2011 parou pela primeira vez e desde então os trabalhos têm sido interrompidos e os
prazos sucessivamente adiados sem um fim à vista para uma situação que se arrasta incompreensivelmente há
9 anos.
Entra-se na Escola Secundária João de Barros e não se registam alterações na evolução das obras de
modernização. Pelo contrário encontra-se uma escola com um estaleiro de obras paradas, com caminhos de
terra ou lama, sem qualquer espaço de qualidade para alunos, docentes e funcionários.
Em abril de 2019 a obra foi novamente interrompida. Os monoblocos, concebidos para um funcionamento
temporário, registam condições cada vez mais degradadas nos pisos, portas, janelas e cobertura. O espaço é
insuficiente para comportar o mobiliário da sala de aula e a luminosidade que atravessa as pequenas janelas
gradeadas é manifestamente insuficiente.
O corredor que separa as duas filas de monoblocos é estreito o que coloca óbvias questões de circulação e de
segurança. Quando chove, a situação agrava-se, não há espaço suficiente que garanta um lugar seco para
abrigar todos os alunos e os estreitos corredores entre os monoblocos deixam passar a chuva. As questões de
higiene na escola são precárias, porque os sanitários funcionam também em monoblocos desde o início das
obras.
As árvores e jardim da escola desapareceram, o campo de jogos e o espaço livre de convivência da sua
comunidade também. Nos edifícios antigos, paredes, pisos, tetos, escadas, portas e janelas aguardam uma
intervenção urgente. As salas de aula são escuras e exibem o aspeto característico de estaleiro a aguardar
intervenção. A biblioteca é pequena e pouco convidativa. Na envolvência da escola assiste-se ao
estacionamento amontoado de viaturas num espaço exíguo e inadequado, por onde também alunos e
professores têm de fazer o seu acesso pedonal à entrada provisória da escola.
É inquestionável a necessidade de modernização de uma escola instalada na freguesia de Corroios desde 1986,
mas é igualmente inquestionável a resolução de um problema que se arrasta há nove anos e que penaliza cerca
de 1200 alunos, docentes e funcionários de forma injusta sem que se vislumbre uma solução que conclua um
processo iniciado em 2010.
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Pela necessidade urgente de criar as condições necessárias à prestação de um ensino de qualidade e devolver
à normalidade, a vivência escolar da comunidade educativa da Escola Secundária João de Barros, a Câmara
Municipal do Seixal, reunida a 8 de Maio de 2019, delibera:
1.

Reivindicar ao Governo medidas urgentes e necessárias à conclusão das obras de modernização
iniciadas há nove anos na Escola Secundária com 3º ciclo do Ensino Básico João de Barros, em
Corroios.

Seixal, 8 de maio de 2019

O Presidente da Câmara Municipal

Joaquim Cesário Cardador dos Santos
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