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Numa altura em que o ano lectivo 2014 

está prestes a começa, algumas escolas 

do município do Cazenga ainda têm as 

obrar de reabilitação e restauração por 

acabar e outras estão encerradas, longe 

de ser reabilitadas ou recuperadas.  

A escola primária 3028, localiza da na 

Rua 7 Ado MC, por trás da 

Administração Municipal do Cazenga 

está com as portas fechadas há um ano, 

devido às chuvas que deixaram a escola 

totalmente inundada, sem condições de 

continuar a funcionar.  

A solução foi encerrar para obra: de 

reabilitação, as quais estão por fazer e 

por isso os alunos foram to dos 

encaminhados para outras escolas do 

município.  

Este é o segundo ano consecutivo em 

que a escola primária 3028 do Cazenga 

fica de portas fechadas e l espera das 

obras de reabilitação.  

As chuvas são a principal causado 

encerramento de algumas escolas e até 

de centros de saúde do município do 

Cazenga e de outros bairros periféricos 

da capital.  

Por falta de condições de 

funcionamento devido às chuvas, a 

escola primária 3023, na Rua do 

Comércio, no Cazenga, também esteve 

encerrada o ano passado para obras de 

reabilitação, as quais começaram em 

Dezembro, estando em fase de 

conclusão para ainda este ano a escola 

arrancar com as aulas. Uma moradora 

da Rua do Comércio confirmou que fez 

a matrícula da sua filha para este ano 

lectivo na escola 3023 que arranca no 

próximo mês de Fevereiro. A escola 

3029,junto à Administração Municipal 

do Cazenga, encontra-se em fase de 

reabilitação desde Maio do ano passado, 

tendo sido já ultrapassado o prazo de 

seis meses para a conclusão das obras, 

mas segundo os responsáveis está para 

breve. Ao contrário de outras escolas do 

Cazenga, muito pequenas, a escola 3029 

vai ser um estabelecimento com mais de 

20 salas de aulas, das quais 14 já estão 

concluídas. 


