Assembleia Municipal de Viseu

“MOÇÃO CONTRA O ENCERRAMENTO DA ESCOLA EB1 DE TRAVANCA DE BODIOSA”
“Recentemente foi noticiado o encerramento da escola EB1 de Travanca de Bodiosa, o que nos
deixou bastante surpresos e preocupados.
O acesso à educação, é um direito, e as escolas nas aldeias ajudam à fixação das pessoas, no
entanto, somos da opinião que todas aquelas que não reúnam as condições mínimas
necessárias ao seu normal funcionamento deverão encerrar, mas para tal também é
necessário que as escolas de acolhimento reúnam um determinado nº de pressupostos,
nomeadamente espaço de recreio suficiente para as crianças poderem dar asas às suas
brincadeiras, quer de inverno quer de verão; ter um quadro de pessoal adequado, e que se
tenha em consideração as necessidades específicas das crianças com necessidades educativas
especiais.
No caso do possível encerramento da escola básica de Travanca, a escola de acolhimento será
a de Oliveira de Baixo, que não reúne condições físicas para acolher mais 12 crianças, isto
porque de verão é muito pouco o espaço com sombra onde as crianças possam brincar, de
Inverno esse espaço resume-se, a uns míseros cento e poucos metros quadrados, para
aproximadamente 60 alunos do 1º ciclo e do Infantário, que funciona numa sala do mesmo
edifício.
Somos da opinião que é contraproducente existirem crianças de anos diferentes do 1º ciclo a
frequentar aulas em conjunto. É desmotivante para quem aprende e também para quem
ensina, mas as nossas escolas, apesar do que aqui foi referido, não deverão ser transformadas
em grandes agrupamentos, que mais parecem fábricas de produção massiva de estudantes,
com um tratamento e acompanhamento muito impessoal e distante, só porque existe uma
regra, que foi feita a régua e esquadro e que passa para o terreno sem se ter em consideração
a realidade de cada caso. Gastaram-se centenas de milhares de euros em remodelações nos
edifício das escolas anteriormente referidas, mas não se teve em atenção o futuro, limitaramse a pensar apenas no presente, fazendo remendos e acrescentos.
A Freguesia de Bodiosa, está disposta a criar melhores condições de funcionamento nos
estabelecimentos de ensino atrás referidos, para que os pais que actualmente têm crianças
noutras escolas, noutras freguesias, possam colocar os seus filhos a estudar em Bodiosa,
contaremos também, certamente com o apoio da Câmara Municipal.
Assim, e por tudo aquilo que aqui refiro, a população de Bodiosa exige que a escola básica de
Travanca se mantenha aberta, dado a escola de Oliveira de Baixo não ter melhores condições
que lhe permitam acolher mais crianças em segurança.
Finalizamos, solicitando que esta moção seja discutida e aprovada neste órgão, e que seja
enviado ao Ministério da Educação o resultado, para que este possa voltar atrás com uma
decisão que para nós não passará de um erro.”
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