
        Assembleia da República - Palácio de S. Bento - 1249-068 Lisboa - Telefone: 21 391 7592 - Fax: 21 391 7459
Email: bloco.esquerda@be.parlamento.pt - http://www.beparlamento.net/ 1

Grupo Parlamentar

PROJETO DE RESOLUÇÃO N.º 1531/XIII/3.ª

PELA URGENTE REABILITAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DE SÃO ROMÃO, 

GUIMARÃES

O Agrupamento de Escolas Santos Simões, em Guimarães, com mais de 1500 estudantes, 

de acordo com o enunciado no seu Projeto Educativo, assume o “desenvolvimento de 

projetos de excelência, de melhoria e inovação, a promoção de condições para a melhoria 

do sucesso escolar e educativo dos alunos, para um maior reforço da sua identidade e um 

aprofundar dos objetivos que regem a sua atuação – a melhoria das aprendizagens dos 

seus alunos”.

Uma das dimensões do serviço público para uma formação integral de cidadãos é, 

seguramente, as condições físicas da escola que não podem deixar de estar associadas ao 

desempenho de alunos/as, professores/as e funcionários/as, bem como às próprias 

condições pedagógicas.

Inaugurada em 1998, a Escola Básica de São Romão, em Mesão Frio, apresenta hoje um 

edificado degradado, apesar de pequenas obras que a Câmara Municipal de Guimarães vai 

realizando. Verificam-se infiltrações no pavilhão desportivo e a ausência de cobertos nas 

áreas exteriores. Os pais há muito que identificam estes problemas e exigem intervenção 

do Ministério da Educação.

Não podendo haver conformismos e mais adiamentos inadmissíveis em relação a esta 

situação inaceitável, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda apresenta o seguinte 

Projeto de Resolução:
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Ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, o Grupo Parlamentar do 

Bloco de Esquerda propõe que a Assembleia da República recomende ao Governo que:

Tome as medidas necessárias para a rápida reabilitação da Escola Básica de São Romão, de 

modo a criar as condições indispensáveis à concretização do direito à educação e a 

garantir dignidade a toda a comunidade escolar.

Assembleia da República, 20 de abril de 2018.

As Deputadas e os Deputados do Bloco de Esquerda,


