Assembleia Municipal de Viseu

Moção aprovada na sessão ordinária da Assembleia Municipal de Viseu realizada no dia
28 de fevereiro de 2014, apresentada pelo Grupo Municipal do Bloco de Esquerda,
intitulada “Remoção do fibrocimento e requalificação da Escola Básica 2,3 Grão Vasco

“Considerando:

1. A Escola Básica 2,3 Grão Vasco, com mil alunos, apresenta um lamentável
estado de degradação das suas instalações, nomeadamente: A inexistência de
WC’s em quantidade suficiente para a comunidade escolar, com apenas dois
blocos sanitários, um com 6 e outro com 4 sanitas, localizados nos extremos do
estabelecimento escolar, longe das salas de aulas, e em deplorável estado de
degradação (esta tem criado, até, problemas de saúde a alunos que retêm para
além do recomendável, as suas necessidades fisiológicas); a existência de salas
de aula improvisadas em antigas arrecadações, com poucas condições para a
prática lectiva; a exiguidade de espaço dos vestiários destinados aos alunos
para a prática de aulas de Educação Física, determinando a sua partilha
simultânea por quatro a cinco turmas, de diferentes escalões etárias num
espaço de apenas cinquenta metros quadrados; a falta de espaços exteriores
adequados às actividades lúdicas e de convívio dos alunos; as infiltrações de
água e de humidade no edifício, que por vezes determinam que se desligue a
electricidade em vários sectores de cada sala; o piso do recreio deteriorado ao
ponto de criar poças de água no campo polivalente; a completa destruição das
janelas, caixilharias e vidros, alguns deles substituídos por placas de
contraplacado, o que, além do mais, constitui um desperdício energético e um
mau exemplo para os alunos;

2. Um Relatório de Avaliação Externa da Inspecção-Geral de Educação confirmou
o estado crítico das instalações escolares que prejudica a qualidade do ensino e
a motivação dos alunos desta escola multicultural, com alunos de várias
nacionalidades e etnias, apesar de ter sido uma das quatro, a nível nacional,
classificadas com “muito bom” em todos os domínios pedagógicos, em
2009/2010, graças, naturalmente, à qualidade e dedicação do seu corpo
docente;
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3. Faz hoje precisamente três anos que a Assembleia Municipal de Viseu, na
sessão de 28 de Fevereiro de 2011, aprovou, por unanimidade, duas moções
(apresentadas, respectivamente, pelo PSD e pelo BE) dirigidas ao senhor
Ministro da Educação da altura, expressando a necessidade de requalificação
urgente das instalações bastantes degradadas da Escola Básica 2,3 Grão Vasco,
sem o que ficariam cada vez mais prejudicadas as condições de ensino e
aprendizagem e o direito a uma escola pública de qualidade;

4. A Direcção do respectivo Agrupamento de Escolas tem dado conhecimento
desta situação ao Ministério da Educação, de vários governos, tendo,
inclusivamente, sido recebida pelo senhor Secretário de Estado da Educação
do governo de José Sócrates;

5. Para além do exposto, acresce o facto, já denunciado publicamente pelo BE,
ainda em 2011, de o bar e sala de convívio dos alunos ter uma cobertura de
fibrocimento, que, dado esta escola ter sido construída há mais de 40 anos,
contém certamente fibras de amianto, que com o tempo e degradação das
placas, coloca em risco a saúde dos alunos, professores e funcionários, uma vez
que se trata de uma substância tóxica e cancerígena, cuja comercialização e
utilização foi completamente proibida em 2005;

6. O Ministério da Educação tem desde 2007 uma lista de escolas cujos edifícios
contêm amianto na sua construção, mas segundo a direcção da Associação de
Pais da Escola Grão Vasco, esta escola não consta da lista de 52
estabelecimentos de ensino para remoção prioritária de placas de
fibrocimento;

A Assembleia Municipal de Viseu, reunida em sessão ordinária a vinte e oito de
Fevereiro de dois mil e catorze, delibera expressar ao Senhor Ministro da Educação, a
necessidade de requalificação urgente das instalações bastantes degradadas da Escola
Básica 2, 3 Grão Vasco e a remoção urgente das placas de fibrocimento da cobertura
do bar dos alunos desta escola”.
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