MUNICÍPIO DE TAVIRA É GARANTE DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES
O presidente da câmara Municipal de Tavira, Jorge Botelho, concluiu nesta
terça-feira um conjunto de visitas às sedes dos agrupamentos escolares D.
Paio Peres Correia e D. Manuel I, efectuadas no âmbito da abertura do ano
lectivo.
No final das visitas, o edil garantiu aos órgãos de comunicação social
presentes que "a abertura das aulas havia decorrido com toda a normalidade",
nomeadamente em relação às actividades de enriquecimento curricular
(AEC's), para os dois mil e seiscentos alunos do 1.º e 2.º ciclos no concelho de
Tavira, e que "o principal objectivo do actual executivo municipal é garantir
oportunidades iguais para todos os estudantes do concelho".
Para tal, o município de Tavira procedeu atempadamente à colocação dos
professores das AEC's e do pessoal auxiliar necessário para atingir aquele
objectivo, recorrendo inclusivamente à reafectação de recursos humanos
alocados a outros serviços para garantir o cumprimento dos objectivos
estabelecidos com as escolas, designadamente, em "relação à vigilância e
controlo de acessos aos estabelecimentos, na qual conta com o apoio da
Guarda Nacional Republicana e da Polícia de Segurança Pública, ao abrigo do
programa “Escola Segura".
Neste ano lectivo, conforme anunciado anteriormente, foram distribuídos kits de
material escolar a todos os estudantes e o fornecimento das refeições passou a
ser garantido directamente pelas escolas que se apetrecharam com recursos
humanos e materiais para produzir e distribuir, diariamente, mais de mil e
quinhentas refeições.
A par da construção da nova escola do Carmo, já em curso, o município vai
desenvolver um plano de requalificação de outras instalações escolares que
abrangerá, por exemplo, as escolas de Santa Catarina da Fonte do Bispo e de
Santo Estêvão e o pavilhão desportivo da escola D. Manuel I, para além das
normais acções de conservação regular dos edifícios e equipamentos
escolares.
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