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Greve dos transportes afecta centenas de estudantes

Falta de transporte obriga
alunos a ficar em casa
Elisabete Cruz
elisabete.cruz@jornaldeleiria.pt
z A greve dos trabalhadores da Rodoviária do Tejo, que se iniciou na sexta-feira passada e termina manhã, dia
2, está a afectar centenas de alunos da
região do concelho de Leiria, nomeadamente das escolas secundárias.
De acordo com os directores e professores de alguns estabelecimentos
de ensino, vários alunos faltaram às
aulas por não terem transporte para
se deslocarem à escola.
Foi o caso de Francisco, aluno do
Agrupamento de Escolas da Caranguejeira e Santa Catarina da Serra. Na
sexta-feira, o estudante aguardava
pela autocarro das 8:30 horas como
faz todos os dias, mas acabou por voltar para casa porque o transporte não
passou. Outros colegas foram de táxi
para a escola.
Francisco faltou às aulas nessa manhã, indo para a escola só à tarde,
quando a mãe o foi buscar à hora do

almoço. “Entro todos os dias às 8 horas no trabalho e o Francisco tem aulas às 9 horas. Tenho sorte de ter
uma familiar que o pode levar à escola.
Se assim não fosse, teria de ir trabalhar
meia-hora, ir levá-la à escola e depois
voltar ao trabalho”, conta a mãe.
Apesar de não ter dados concretos, o
director da Escola Secundária Afonso
Lopes Vieira, Pedro Biscaia, nota que
a greve dificultou o transportou dos
alunos para as aulas, obrigando alguns
pais a coordenarem-se entre si para levarem os jovens em grupo.
Também nas Escolas Secundárias
Domingos Sequeira e Rodrigues Lobo
houve alunos a faltarem às aulas por
falta de meio de transporte. Cristina
Freitas, directora deste último estabelecimento de ensino, afirma que
chegou a contactar a rodoviária para
saber de que forma os alunos poderão
justificar as faltas, mas lamenta não ter
conseguido obter resposta.
As escolas do 1.º ciclo não foram afectadas porque a Câmara de Leiria re-

forçou os meios e adaptou alguns horários nos casos que se justificou,
garantindo assim que os almoços
das crianças e as Actividades ExtraCurriculares fossem cumpridas sem
problemas.
Depois de uma greve de 24 horas na
sexta-feira, os trabalhadores das empresas associadas da Barraqueiro iniciaram uma nova paralisação na segunda-feira. Segundo a agência Lusa,
no primeiro dia de greve, cerca de 25
mil alunos de 43 municípios dos distritos de Leiria, Santarém e Lisboa ficaram impedidos de ir à escola, porque, de acordo com a empresa, os trabalhadores não cumpriram os serviços mínimos.
O Sindicato dos Trabalhadores dos
Transportes Rodoviários e Urbanos de
Portugal emitiu um pré-aviso de greve que abrange também todos os feriados, a começar no de 1 de Novembro, além de greves parciais das 03:00
às 10:00 entre os dias 30 de Outubro
e 2 de Novembro.
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Exposição baseada na
obra de Rómulo de Carvalho
“A Física no dia-a-dia”

ENTRADA LIVRE

Dias úteis
09:00 - 17:00
Fim de semana
14:00 - 19:00

Legenda da foto

Exposição em Leiria

Física no dia-a-dia da Escola da Carreira

Co-organização e Apoios regionais:

www.eb23rsi.edu.pt

zA EB 2,3 Rainha Santa Isabel, na Carreira, em Leiria, recebe entre os dias
5 e 17 de Novembro a exposição A Física no dia-a-dia na escola, produzida pelo Pavilhão do Conhecimento,
baseada na obra de Rómulo de Carvalho. Surpreendente pela sua simplicidade, a exposição está organizada
por divisões de uma casa: quarto,
sala, escritório, cozinha e jardim.
Utilizando objectos do quotidiano, ex-

plicam-se vários princípios básicos da
Física Clássica, trazendo uma nova visão do mundo que nos rodeia. As actividades oferecidas utilizam materiais simples, como clips e pregos, espelhos e relógios, chaleiras e balanças
de cozinha, etc.
A iniciativa faz parte do programa O
Mundo na Escola, do Ministério da
Educação e Ciência, que está a ser levada a vários pontos do País. O ob-

jectivo da itinerância é possibilitar a
visita à exposição do maior número
de alunos possível, cobrindo grande
parte do país e incidindo especialmente nas regiões com menor oferta científica. Está prevista a itinerância da exposição em 28 escolas de Portugal Continental até Maio de 2013. a
exposição estará disponível nos dias
úteis das 9 às 17 horas e aos fins-desemana das 14 às 19 horas.

