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 Secundária c/3º CEB de Montejunto, Cadaval
Circulo:
Sessão: Secundário

Projecto de Recomendação:
Exposição de motivos:

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

Tendo em conta que a Constituição da República Portuguesa garante a gratuidade do
Ensino Básico(Art. 74º, 2. a)) e que a mesma afirma o direito de todos à educação e à cultura
(Art. 73º, 1.), assim como à igualdade de oportunidades, a nossa Primeira Medida proposta
visa garantir estes mesmos direitos consignados, independentemente do do poder económico
dos agregados familiares, bem como das assimetrias sócioculturais existentes e que
podem/são inibidoras e por vezes impeditivas da realização real e efectiva destes direitos
constitucionais.
A supressão real de qualquer propina, a atribuição de subsídios que garantam de facto um
real apoio aos alunos, a atribuição de materiais e manuais escolares gratuitos, a
comparticipação total de transportes, alimentação e visitas de estudo, entre outros serão o
garante do cumprimento destes direitos.
Ainda neste sentido, compreendendo que os anteriores direitos enunciados só podem ser
reias e efectivos se for assegurado um ensino de qualidade, propomos que as turmas sejam
constituídas entre quinze a vinte alunos (não ultrapassando os quinze quando exista na turma
alunos com necessidades educativas especiais), este ideia

parece-nos essencial para o

sucesso no ensino.
Em relação à Segunda Medida proposta, atendendo ao Art. 13º da Constituição da
República defendemos a efectivação do Princípio da Escola Inclusiva, traduzindo-se na ideia
da multiculturalidade, da inclusão social e económica, na garantia do apoio e integração das
dificuldades de carácter psicomotor, defende-se a criação de infraestruturas adaptadas a
estas diferenças, reforçando os meios técnicos, pedagógicos, assim como aumento dos
recursos humanos.
Deve o Estado assegurar a Criação, Fruição, Defesa, Promoção e Valorização cultural
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(Art. 73º e 78º) que, partindo e privilegiando a Escola, incentive e assegure o acesso de todos
os cidadãos às diversas manifestações culturais, em particular as que se devem assumir como
identificativas do povo português.
Nomeadamente em vista a uma verdadeira descentralização, deve esta medida procurar
corrigir as assimetrias existentes no país, no respeitante às diferenças urbanidade/ruralidade
e litoral/interior.
As escolas deveriam ser apoiadas e incentivadas à construção de pontes entre o mundo da
cultura, a comunidade educativa e a sociedade ou meio envolvente. Nenhuma outra
instituição, senão a escola, estará, dadas as suas características e omnipresença no panorama
nacional, dotada desta missão.

Todas estas Medidas que propomos procuram expressar e dar corpo ao princípio de que a
Soberania da República só pode assentar na aceitação e Respeito da Dignidade Humana que
por isso se deve alicerçar no acesso universal à Educação, à Formação e à Cultura, assim como
à promoção de uma sociedade inclusiva e tolerante.

Medidas propostas:

(redigir com clareza e objectividade, sem alíneas)

1. Assegurar efectivamente um Ensino Gratuito e de Qualidade, do Ensino Pré-Escolar ao

Ensino Superior.

2. Promover e garantir o Ensino Inclusivo e possibilitador da Igualdade de Oportunidades.

3. Divulgar e valorizar a cultura nacional na Escola e na Sociedade.

