Parque das Nações
/xt’r ~u4J

RECOMENDAÇÃO N°
Por uma escola digna e inclusiva no Parque das Nações

Considerando que:
O Parque das Nações é em si um dos espaços embaixadores da cultura na
Cidade de Lisboa. Pavilhão do Conhecimento, Teatro Camões, Oceanário,
Torre Vasco da Gama e outros, juntam—se às inúmeras, obras de arte
urbana espalhada pelas nossas praças e jardins, fazendo deste espaço um
museu a céu aberto. Mas se esta realidade nos orgulha, o mesmo não
podemos dizer das nossas escolas.
Acompanhamos as preocupações e expectativas dos Pais e Encarregados
de Educação que não conseguem colocar os seus filhos nas escolas do
seu bairro e, por isso, lutaremos incansavelmente pela retenção dos nossos
jovens ligando—os e fixando—os a este espaço.
As crianças do ensino básico do Parque das Nações têm os mesmos
direitos das suas congeneres da cidade de Lisboa no que concerne a
estudarem nas suas escolas de proximidade.
Em plena época de matrículas, a Freguesia do Parque das Nações verifica
com consternação que 75 crianças que transitaram do 42 ano da Escola
Básica do Parque das Nações ainda não sabem qual vai ser a sua futura
escola.
Estas crianças não podem continuar os estudos na escola onde fizeram os
primeiros anos de ensino, porque a sua escola está inac~~M$wAMuNlclpALDE LISBOA
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Também não têm vaga na única escola do bairro com 2g Ciclo e que já
funciona em turno duplo, com o dobro da capacidade prevista.
Preocupada com esta infeliz previsibilidade, a Junta de Freguesia do Parque
das Nações apresentou, em devido tempo, uma solução alternativa ao
Ministério da Educação que permitiria que estas e outras crianças
pudessem continuar a estudar no Parque das Nações, em instituições de
ensino privado, ao abrigo de um protocolo especial envolvendo a
comunidade educativa, enquanto decorressem as obras de construção da
2~ fase da Escola Básica, proposta esta que se nos afigura perfeitamente
exequivel.
Até hoje não recebemos qualquer resposta.
Para onde vão agora estas crianças?
O Grupo Municipal do PNPN propõe que a Assembleia Municipal de Lisboa,
recomende á Camara Municipal de Lisboa:
1— Uma intervenção junto do Ministério d~ Educação e Ciência manifestando o
profundo desagrado pela ausência de uma resposta aos constantes apelos
para o arranque da 2~ fase da construção da Escola Básica do Parque das
Nações.
2— Instar o Ministério da Educação e Ciência a dar uma resposta à solução
alternativa e provisória apresentada pela Junta de Freguesia.
3— Solicitar á Câmara Municipal de Lisboa que junto do Ministério da Educação
obtenha a data para o arranque das obras da nova escola já com área
alocada e projeto.
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