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MOÇÃO
Pela construção urgente da 2~ Fase da
Escola Básica do Parque das Nações
Considerando que:
No bairro Parque das Nações existe uma escola inacabada há três anos, as
crianças que a frequentam comem todos os dias comida embalada, por
inexistência de refeitório.
As oito salas de aulas da escola funcionam paredes meias com um parque
de estacionamento improvisado.
Todos os anos mais de uma centena de crianças do Parque das Nações
não conseguem vaga nas escolas do seu bairro, obrigando as famílias a
deslocarem—se para outras freguesias, quando têm duas escolas à porta de
casa.
O bairro do Parque das Nações (Norte e Sul) é abrangido por duas escolas
básicas: a Vasco da Gama, a funcionar em regime duplo, com o dobro da
sua capacidade (mais de 800 crianças), e a Parque das Nações, construída
e deixada inacabada há três anos.
Na freguesia do Parque das Nações residem mais de 30 mil pessoas,
sendo uma das poucas freguesias do País onde a população juvenil está a
crescer.
A comunidade do Parque das Nações, todos os anos, vive angustiada por
não conseguir vagas para os seus filhos nas suas escolas de proximidade,
no jardim--de—infância e nos primeiros níveis dos ciclos de ensino.
PSSEMBI.EÍA MUN!C1W~LDE LISBOA
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A 2~ Fase da Escola Básica do Parque das Nações tem projeto aprovado e
verba já cabirnentada no Orçamento de Estado para 2014.
As familias, pais e encarregados de educação têm direito a ter as suas
crianças nas escolas do seu bairro, em conformidade com os princípios
consagrados na Carta de Cidades Educadoras, subscritos pelo Município de
Lisboa.
A escola básica é um equipamento essencial para garantir o acesso das
crianças ao ensino público.
O Grupo Municipal do PNPN propõe que a Assembleia Municipal de Lisboa,
na sua Sessão Ordinária deli de março de 2014, delibere:
1—Manifestar o profundo desagrado ao Ministério da Educação e Ciência, pela
ausência de uma resposta aos constantes apelos da Junta de Freguesia do
Parque das Nações, da Câmara Municipal de Lisboa e da comunidade
educativa do Parque das Nações, para o arranque da 2~ fase da construção
da Escola Básica do Parque das Nações.
2— Solicitar á Câmara Municipal de Lisboa para que junto do Primeiro—Ministro
e do Ministério da Educação e Ciência obtenha uma data para o arranque
das obras da 2~ fase da Escola Básica do Parque das Nações, já que a
verba para a sua execução está cabimentada no Orçamento de Estado para
2014.
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moção deve ser enviada para:
Primeiro—Ministro
Ministro da Educação e Ciência
Secretário de Estado do Ensino e Administração Escolar
Comissão Parlamentar de Educação, Ciência e Cultura,
Presidente da Câmara Municipal de Lisboa
Vereadora Municipal da Educação
Partidos Políticos com representação parlamentar
Associação Internacional de Cidades Educadoras

