Escreva o nome da Escola, do distrito ou Região Autónoma em que se insere e a Sessão em que
participa (Básico ou Secundário). O projecto de Recomendação tem de respeitar os seguintes limites de
texto: exposição de motivos – 3300 caracteres (incluindo espaços); cada medida – 850 caracteres
(incluindo espaços). Confira estes limites no seu texto antes de copiar e colar nos espaços previstos.

Identificação da Escola: Escola E.B./S de Celorico de Basto
Circulo: Braga
Sessão: Escolar

Projecto de Recomendação:
Exposição de motivos:

(considerações ou argumentos que justificam ou enquadram as medidas propostas)

Do ideário da República fez parte a preocupação com o alargamento do acesso á Educação e á
cultura, no entanto, e apesar de algumas medidas importantes as práticas políticas
republicanas nem sempre acabaram por dar o peso desejável á educação e á cultura. E o facto
é que, apesar de todos os princípios enunciados, a situação de desigualdade e limitações no
acesso á educação e á cultura se mantiveram. De certa forma pode considerar-se que este foi
um dos sonhos não concretizados do movimento republicano. Nos nossos dias, e apesar de a
nossa Constitução estipular o princípio da igualdade no acesso á educação, as condições de
acesso não são iguais para todos. A democratização do ensino e o progressivo alargamento da
escolaridade minima foram vitórias importantes mas ainda falta fazer bastante quando a
resposta a situções de carência sócio-económica estão pendentes de processos morosos, e só
nessas condições os alunos podem ter o apoio do estado na continuação do seu percurso
escolar. Cada vez mais o estado tenta escapar ás suas responsabilidades não assumindo que é
responsavel por todo o percurso escolar dos estudantes, inclusivé nas universidades. Quantos
alunos terminam o 12º ano e não frequentam uma universidade porque não reunem
condições económicas para tal! Quantos alunos não têm um nível cultural mais elevado
porque os "bens" culturais são caríssimos, um livro, um concerto, a prática de uma actividade
desportiva não estão ao alcance de todos, aliás estão ao alcance de uma minoria cada vez
mais pequena. É neste sentido que as medidas propostas apontam para uma correcção desta
situação tornando a educação e a cultura acessivel a todos.

Medidas propostas:

(redigir com clareza e objectividade, sem alíneas)

Escreva o nome da Escola, do distrito ou Região Autónoma em que se insere e a Sessão em que
participa (Básico ou Secundário). O projecto de Recomendação tem de respeitar os seguintes limites de
texto: exposição de motivos – 3300 caracteres (incluindo espaços); cada medida – 850 caracteres
(incluindo espaços). Confira estes limites no seu texto antes de copiar e colar nos espaços previstos.

1. Implementação de todas as condições de forma a tornar o acesso á educação e ao ensino

gratuita e igual para todos devendo o Estado assumir todos os encargos com manuais
escolares, alimentação e transportes, em relação a todos os alunos a frequentar os diferentes
níveis de ensino em Portugal, incluindo o ensino universitário.

2. Criação de um subsidio cultural através do qual o Estado asumisse uma parte substancial
dos custos com actividades de interesse cultural como espectáculos musicais, de dança e
outros, assim como para materiais de interesse cultural como livros, Música e outros de
forma a que estes bens de interesse cultural se tornassem igualmente acessiveis a todos.

3. Maior envolvimento do Estado e/ou de outras entidades no apoio a associações de
interesse cultural, desportivo e recreativo de forma a que as mensalidades para a prática
dessas actividades se tornassem mais suaves e permitissem desta forma o acesso a um
conunto muito mais alargado de crianças e jovens.

