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Assunto: Escola Secundária de Serpa

Destinatário: Min. da Educação

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República

Considerando que:
- Alunos e encarregados de educação encerraram hoje, 5 de janeiro de 2017, a Escola
Secundária de Serpa, no distrito de Beja, em protesto por melhores condições naquele
estabelecimento de ensino. Um protesto que contou com o apoio da direção do agrupamento
escolar.
- Frequentada por 400 alunos do 7.º ao 12.º ano, a Escola Secundária de Serpa não tem
aquecimento e chove em muitas salas de aula.
- Os alunos têm de levar mantas para as salas de aula, tal é o frio que se faz sentir no interior do
edifício e a chuva levanta preocupações com a segurança devido a um possível curto-circuito.
- O presidente da Câmara de Serpa defendeu a “requalificação urgente” da escola secundária
da cidade e exigiu esclarecimentos ao Ministério da Educação.
- O autarca do PCP afirmou que a Escola Secundária de Serpa “encontra-se num estado de
degradação avançado e tem vários problemas, nomeadamente nas coberturas" e exigiu "uma
resposta, quanto antes", aos três pedidos de reunião que já fez ao Ministro da Educação com o
objetivo de obter esclarecimentos sobre o processo de reabilitação do estabelecimento escolar.
- O presidente da Câmara de Serpa disse que o município fez o terceiro e mais recente pedido
de reunião ao ministro da Educação na terça-feira e depois de "não ter obtido qualquer
resposta" aos dois primeiros pedidos, que tinham sido feitos, respetivamente, nos dias 26 de
outubro e 17 de novembro do ano passado. A autarquia, disse, "quer dar conta do estado de
degradação da escola e saber se vai ser feita alguma intervenção e quando".
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Assim:
Tendo em conta o disposto no artigo 156.º, alínea d) da Constituição, e as normas regimentais
aplicáveis, nomeadamente o artigo 229.º do Regimento da Assembleia da República, cujo n.º 3
fixa em 30 dias o limite do prazo para resposta;
Os Deputados do CDS-PP, abaixo-assinados, vêm por este meio requerer ao senhor Ministro da
Educação, por intermédio de Vossa Excelência, nos termos e fundamentos que antecedem,
respostas às seguintes perguntas:
1. Tem conhecimento do estado de degradação da Escola Secundária de Serpa? Se sim,
desde quando e que medidas já tomou para solucionar o problema?
2. Vai ser feita alguma intervenção na escola? Se sim, de que tipo e quando?

Palácio de São Bento, quinta-feira, 5 de Janeiro de 2017
Deputado(a)s
ANA RITA BESSA(CDS-PP)
PATRÍCIA FONSECA(CDS-PP)
JOÃO REBELO(CDS-PP)
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