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: Secundária D. João II
Circulo: Setúbal
Sessão: Escolar

Projecto de Recomendação:
Exposição de motivos:

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

Tendo como base o tema a República e sabendo a importância que a educação/instrução teve
para os republicanos decidimos que seria interessante abordar esta temática e criar medidas
neste âmbito.
Tendo em atenção o que foi legislado em 1912 sobre a educação, não esquecendo a
construção de escolas primárias, liceus, escolas agrícolas, industriais, comerciais e ainda novas
universidades, pensamos que a evolução natural do sistema educativo é um facto e para o
qual queremos contribuir com as nossas ideias.
As medidas enunciadas têm subjacentes conceitos e estratégias mais alargadas. Estes
organizadores gerais foram debatidos intensamente, resultando num leque mais alargado de
medidas. Depois de um elencar de várias problemáticas e de uma selecção de prioridades,
resultaram da selecção as medidas acima expostas, como as mais concretas e exequíveis na
actualidade.

Medidas propostas:

(redigir com clareza e objectividade, sem alíneas)

1. A importância do ensino obrigatório até ao 12º ano é para nós inquestionável. No entanto

e esta seria a nossa primeira medida , este ensino deveria ser totalmente gratuito, dando
especial relevância aos dispendiosos manuais escolares. Estes deveriam ser facultados pelas
escolas poupando as famílias deste peso financeiro. Seria necessário que cada aluno no final
do ano lectivo entregasse os manuais escolares, sendo reutilizados pelos alunos no ano
lectivo seguinte. No caso de extravio ou entrega de manuais danificados o aluno teria que
repor a quantia referente ao valor do mesmo.Seria uma mudança de mentalidades onde os
benefícios são claros, ganham as famílias, ganha o ambiente.
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Claro que os manuais teriam que ser revistos e até substituídos num intervalo de tempo
adequado.

2. Uma segunda medida diz respeito à manutenção das escolas, e tendo em atenção a actual
remodelação do parque escolar, seria pertinente a existência de uma equipa que fizesse a
manutenção constante das escolas, prevenindo a degradação dos edifícios e seus
equipamentos. Seria ainda necessário para uma eficaz preservação uma vistoria profunda de
4 em 4 anos.

3. A terceira medida tem a ver com o apoio financeiro aos estudantes, isto é, atribuição de
bolsas de estudo tendo em atenção, é claro, o critério dos bons resultados, mas não se devem
excluir os alunos que, por possuírem menos capacidades, obtêm resultados menos bons. Para
estes casos seria importante avaliar o empenho, esforço e as atitudes responsáveis destes
jovens.

