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Assunto: Alunos da EB 2,3 e Secundária de Rebordosa (Paredes) almoçam em cantina onde
cai água da chuva
Destinatário: Min. da Educação

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República

Considerando que:
- Parte do teto da cantina da Escola EB 2,3 e Secundária de Rebordosa, em Paredes, cedeu às
infiltrações e em alguns locais daquele espaço a água cai abundantemente.
- Mesmo assim, as refeições aos alunos continuaram a ser servidas no mesmo refeitório.
- A presidente da Associação de Estudantes contou que os funcionários vedaram o local onde
mais água caía com plásticos e o almoço continuou a ser servido na cantina.
- As infiltrações verificadas na cantina passaram para a biblioteca, tendo sido a escola obrigada
a proceder à retirada dos computadores porque estava a cair água em cima destes
equipamentos.
- A escola - a única Unidade de Ensino Estruturado para o Apoio à Inclusão de Alunos com
Perturbações do Espetro do Autismo do Tâmega e Sousa - nunca teve obras de requalificação
ao longo de mais de 30 anos de existência.
- Além de infiltrações de água, a EB 2,3 e Secundária de Rebordosa tem problemas graves ao
nível da climatização e coberturas.

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;
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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. Qual a solução que o Ministério da Educação vai dar para que os alunos da EB 2,3 e
Secundária de Rebordosa, em Paredes, possam fazer as refeições escolares enquanto o
refeitório não dispõe de condições normais de funcionamento?
2. É intenção do Ministério da Educação proceder à remodelação e requalificação do
edificado deste estabelecimento de ensino, que em 30 anos nunca foi alvo de obras de
fundo?

Palácio de São Bento, 15 de março de 2018
Deputado(a)s
CECÍLIA MEIRELES(CDS-PP)
PEDRO MOTA SOARES(CDS-PP)
ÁLVARO CASTELO BRANCO(CDS-PP)
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