
        
Em     defesa     de     educação     de     qualidade     e     solidária     para     todos  

MOÇÃO
Considerando:

− a obrigatoriedade do ensino em Portugal, do pré-escolar ao 12º ano;

− a actual conjuntura económica e social das populações em geral e do nosso concelho
em particular;

− o agravamento das condições de vida dos mais necessitados, em consequência dos
crescentes cortes nos apoios sociais;

− o aumento galopante do endividamento familiar devido aos referidos cortes;

− o crescente aumento do desemprego com as nefastas consequências que acarreta,
agravando mais ainda a perda do poder de compra da população, afectando
gravemente as classes com baixo e médio rendimento;

− o actual estado de pobreza e miséria em que parte da população já se encontra;

− a diferença real que os serviços públicos fazem na qualidade de vida, na saúde e nas
condições de desenvolvimento das futuras gerações;

− o recente corte no lanche escolar oferecido a todas as crianças nas escolas públicas
do 1º ciclo do ensino básico do nosso concelho

A Assembleia de Freguesia de Alverca do Ribatejo, reunida em sessão ordinária a
30 de Setembro de 2011, manifesta compreensão e solidariedade para com quem se
encontra nas situações descritas e exige que as entidades competentes, quer a
nível do poder central quer das autarquias, actuem em conformidade com a
situação e aumentem a verba destinada à Acção Social Escolar para que mais
famílias possam usufruir desse auxílio. Exige-se, ainda, que a oferta do lanche
escolar regresse às escolas do 1º ciclo do ensino básico.

Caso seja aprovada, esta Moção deverá ser enviada à Câmara Municipal de Vila Franca
de Xira, ao presidente da Assembleia Municipal, às Juntas de Freguesia, ao Ministro da
Educação ao Ministro das Finanças aos Agrupamentos de Escolas e Associações de
Pais do concelho, à Fapxira e à comunicação social regional.

Moção apresentada pela bancada do Bloco de Esquerda


