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MEDIDAS PROPOSTAS 

Lista A 

1. Como os manuais escolares são muito caros, as famílias carenciadas deveriam 

beneficiar de preços mais baixos. 

2. As pessoas não têm opinião sobre os assuntos, pelo que, nas reuniões de Assembleia 

de Freguesia, deviam ter assento representantes da população que pudessem 

manifestar as opiniões daquela. 

3. Contratação de mais funcionários nas escolaaasss, para dar resposta à falta de vigilância 

relativamente a acidentes que ocorram nos diferentes espaços. Assim, conseguir-se-ia 

um socorro mais rápido e responsável. 

Lista B 

1. (art. 42) Promoção da gratuitidade dos manuais escolares durante a escolaridade 

obrigatória. 

2. (art. 63) Criação de postos de trabalho em obras públicas para pessoas desempregadas, 

pagos pela segurança social. 

3. Transportes públicos gratuitos para estudantes. 

 

 



 
 
 

Lista C 

1. Tornar as escolas mais acessíveis para alunos com dificuldades motoras (rampas, 

elevadores, …). 

2. Criação de mais vagas para psicólogos nas escolas. 

3. Promoção de angariações de fundos para ajudar pessoas carenciadas e animais 

abandonados. 

Lista D 

1. Renovação dos espaços escolares – no caso da nossa escola, renovar e transformar o 

‘polivalente’, a fim de o converter numa ‘sala de alunos’, com diversos recursos, 

incluindo aquecimento central. 

2. Mais tecnologias. 

3. Revisão da lei que determina a duração da escolaridade obrigatória. 

Lista E 
1. Diminuição do tempo de espera nos processos de adoção de crianças. 

2. Revisão dos programas curriculares. 

3. Direito à eutanásia (morte medicamente assistida). 

Lista F 

1. Gratuitidade dos manuais escolares e criação, nas escolas, de bancos de manuais. 

2. Dar voz aos alunos no que diz respeito à revisão curricular. 

3. Diminuir o tempo de espera no atendimento no serviço nacional de saúde. 

4. Direito à eutanásia. 

5. Atribuição de um número mínimo de médicos por hospital. 

Lista G 
1. (direito à saúde) Acesso gratuito aos serviços de saúde. 

2. (ensino público = igualdade de oportunidades) Gratuitidade dos manuais escolares. 

3. (direito à liberdade de expressão e manifestação) [reforço destes direitos…] 

Lista H 

1. (art. 48) Criação de uma comissão de trabalho constituída por jovens. 

2. Visitas mais frequentes do vereador da educação às escolas do município. 

3. Entidades fiscalizadoras e penalizadoras…?... 

4. Revisão da lei que determina a duração da escolaridade obrigatória (passar de 18 para 

16 anos). 

5. Criação de percursos formativos mais práticos. 

Lista I 

1. (direito à saúde) Existência de um médico de família para cada utente sem médico, 

oferecendo-se condições especiais a médicos… 

2. (educação gratuita) Criação, nas escolas, de bancos de manuais escolares. 

3. Instituição de as faltas injustificadas sejam compensadas com a realização de trabalhos 

na biblioteca escolar. 
 

NOTA – o Sr. Presidente da Câmara salientou algumas medidas: as respeitantes ao direito à saúde e a gratuitidade dos manuais escolares para toda a escolaridade 

obrigatória. 


