ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PORTEL

VOTO DE CONGRATULAÇÃO

A Assembleia Municipal de Portel reunida em sessão ordinária de 28 de
Setembro de 2018, congratula-se pela forma como decorreu o início do ano
escolar 2018/2019 no concelho de Portel e saúda a Câmara Municipal e as
Juntas de Freguesia por mais uma vez terem criado todas as condições para
que o processo educativo decorra com normalidade, proporcionando aos
alunos as condições para iniciarem o novo ano-letivo.
Sem olhar a competências e colocando em primeiro lugar os alunos e as
famílias, a Câmara Municipal reforçou uma medida em que há vários anos foi
pioneira, oferecendo, no presente ano escolar todos os manuais escolares e
todos os livros auxiliares a todos os alunos do concelho de Portel que
frequentam a escolaridade obrigatória, do 1º ao 12º ano, contribuindo assim de
forma inequívoca e decisiva para a igualdade de oportunidades e para o
sucesso educativo.
A Assembleia Municipal de Portel felicita também a Câmara Municipal pelas
obras em curso de beneficiação da Escola D. João de Portel e por todos os
esforços que vem desenvolvendo para minimizar os transtornos causados pela
realização das obras em simultâneo com o decurso das atividades escolares,
alugando para o efeito, salas de aula, refeitório e bufete.
A Assembleia Municipal incentiva a Câmara Municipal a manter todas as
medidas de apoio à educação que vem proporcionando ao longo dos anos,
investindo nos edifícios escolares e no seu equipamento, assegurando os
transportes escolares e as refeições e dando continuidade ao prolongamento
de horários gratuito, às atividades de enriquecimento curricular, à ocupação de
tempos livres e atividades nas férias e a todo o conjunto de ofertas educativas
e artísticas implementadas pelo Município.
A Assembleia Municipal incita a Câmara a manter o apoio concedido a todos os
alunos do concelho que frequentam o ensino superior.
A Assembleia Municipal de Portel aplaude todos os esforços realizados e todos
os que a Câmara Municipal venha a efetivar para assegurar a igualdade de
oportunidades e contribuir para o sucesso educativo, mantendo a Educação
como a grande prioridade do Município.

*Moção apresentada pelos eleitos do PS e aprovada por unanimidade.

