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Tomada de Posição 

Pela conclusão urgente das obras da Escola Secundária João de Barros»

A  universalidade  da  escolaridade  obrigatória  e  a  possibilidade  de  acesso  de  todos  os

cidadãos aos graus mais elevados de ensino, constituem-se como poderosos instrumentos

da construção de uma sociedade coesa e moderna, em que os cidadãos desfrutem de bem-

estar e tenham qualidade de vida. 

A situação atual vem confirmar a visão de que é da maior importância que o país valorize o

sistema  de  Ensino  Público,  dotando-o  de  objetivos,  estruturas,  programas  e  de  meios

financeiros  e humanos que permitam a concretização do direito  à  educação a todos os

Portugueses e a todos os níveis de ensino. Um sistema público de ensino que assegure a

escolaridade obrigatória com caracter universal e gratuito, e que estabeleça como objetivo a

formação integral do individuo.

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.

É inquestionável a necessidade de modernização de uma escola instalada na freguesia de

Corroios desde 1986, mas é igualmente inquestionável a necessidade de 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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As  obras  de  requalificação  da  Escola  Secundária  João  de  Barros,  intervenção  da

responsabilidade do Parque Escolar E.P.E., encontram-se suspensas desde abril de 2019,

data em que a obra foi novamente interrompida, não existindo qualquer informação concreta

sobre a previsão do reinício dos trabalhos, com graves consequências para a comunidade

educativa da escola devido às precárias condições em que se encontram a ser ministradas

as atividades letivas. 

Apesar  de há muito e sucessivamente reivindicada pelas  autarquias e pela  comunidade

educativa, não existe nenhum desenvolvimento nem uma perspetiva de plano excecional de

calendarização  de intervenções por  parte  do Ministério  de Educação,  tendo em conta a

urgência da situação existente.

O protesto de alunos, pais, professores, funcionários e órgãos autárquicos, designadamente,

Câmara  Municipal  do  Seixal,  Assembleia  Municipal  do  Seixal  e  Junta  de  Freguesia  de

Corroios, junto do Ministério da Educação, exigindo a conclusão urgente das obras, tem sido

recorrente,  como  atesta  a  mais  recente  manifestação  realizada  no  passado  dia  11  de

dezembro.

 

Tendo em conta o exposto e 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 18 de Dezembro de 2019:

1. Solidariza-se com a comunidade educativa da Escola Secundária João de Barros,

apoiando  a  sua  justa  revindicação  no  sentido  da  conclusão  urgente  das  obras

iniciadas em 2010;
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2. Exorta o Governo a adotar medidas urgentes, excecionais e necessárias no sentido

da conclusão célere das obras de modernização iniciadas há nove anos na Escola

Secundária João de Barros, em Corroios.

Seixal, 18 de Dezembro de 2019

O Presidente da Câmara Municipal do Seixal

Joaquim Cesário Cardador dos Santos
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