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Identificação da Escola:Escola Básica de Ribeirão
Círculo: Braga
Sessão:Básico

Projeto de Recomendação:

Exposição de motivos: (considerações ou argumentos que justificam ou enquadram as medidas propostas)

Dada a conjuntura económica que o nosso pais atravessa, reparamos que as dificuldades
económicas das nossa famílias são transportadas para a escola através dos seus educandos.
Um número considerável de alunos vive hoje uma realidade nublosa e que se apresenta
sobre a forma de um caminho um tanto ou quanto difícil de se percorrer numa luta diária de
minimização das dificuldades económicas. Perante esta constatação, preocupa-nos
minimizar estes danos que podem afetar social, fisica e emocionalmente a vivência sadia dos
estudantes. Constatamos, ainda, que o nível de analfabetismo parental é muito elevado,
agravado pelo número excessivo de filhos e pelos seus fracos recursos económicos.
É nosso objetivo proporcionar a todos os alunos o direito à alimentação, ao ensino e à saúde.
Assim, propomos as seguintes medidas de combate à crise:

Medidas propostas: (redigir com clareza e objetividade, sem alíneas)

1. Criação de um Fundo Monetário Escolar (FME)que servirá para ajudar, no início de cada
ano letivo,na compra de material escolar para os alunos com dificuldades, gerido por um
banco de voluntariado (alunos).

2. Estabelecer parcerias com as instituições de saúde da área da escola para fazer rastreio
médico gratuito aos alunos mais carenciados: exames de oftalmologia; dentário, análises
sanguíneas,…
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3. Ações de sensibilização para os encarregados de educação, em parceria com o Projeto de
Perentalidade (já implementado na escola), direcionadas para a sustentabilidade familiar e
acompanhamento dos seus educando na escola.

