Círculo de Castelo Branco

Projecto de Recomendação à Assembleia da República

Os deputados do Círculo de Castelo Branco apresentam à Assembleia da República
seguintes recomendações:

1. Propomos que os livros escolares de todos os graus de ensino sejam gratuitos segundo
um sistema de compromisso aluno-escola. Deste modo, todos os alunos deverão receber
os livros gratuitos por parte do estabelecimento de ensino, mediante o pagamento de uma
caução no valor dos respectivos livros, com o compromisso de estes serem devolvidos no
final de cada ano lectivo. Caso os livros se apresentem em condições adequadas no final
do ano lectivo a caução será devolvida ao aluno. Assim, fomenta-se o sentido de
responsabilidade nos alunos, ao mesmo tempo que se aliviam os encargos escolares às
famílias.
2. Reforçar a Igualdade de oportunidades de educação e formação para todos os cidadãos
da República.
3. Transferir determinados poderes políticos para os governadores civis e destinar-lhes a
tarefa de dinamizar e organizar palestras e debates (fóruns de discussão) com figuras
políticas nacionais, nas escolas secundárias, abertas ao público em geral.
4. Promover uma reflexão sobre os valores éticos e morais da 1.ª República Portuguesa,
para uma melhor compreensão do presente e uma maior interacção entre a Sociedade e a
Política, de forma a combater as lacunas presentes no passado e no presente.
5. Reforço da cidadania e participação cívica a partir das Escolas, através da reformulação
da disciplina de Formação Cívica, criando e leccionando programas que visem estimular a
participação cívica dos jovens e abordem temas como a ética, a moral, a ciência e a
justiça, realização de referendos anuais dirigidos aos jovens, criação de plataforma digital
para debate de questões cívicas, reforço das minorias e das mulheres na sociedade actual
e representação distrital de jovens entre os 15 e os 17 anos na Assembleia da República
para discussão de temas actuais, semestralmente.

Aprovada na Sessão Distrital realizada em Belmonte a 16 de Março de 2010.

