
A JSD deve olhar para a educação como um forte impulsionador da

equidade, fortalecedora da cultura e dos valores da participação cívica,

sendo capaz de assegurar o desenvolvimento e a coesão social. É um

dos mais importantes focos de atuação na ação política. 

Devem ser bandeiras da JSD/Açores nos órgãos autárquicos, no que à

educação diz respeito: 

Defesa da gratuitidade do ensino pré-escolar. Esta medida deve ser

implementada em três fases: uma primeira fase a partir dos 2 anos, uma

segunda fase até ao primeiro ano de idade e uma terceira fase, após o

fim da licença de parentalidade

Programas municipais de requalificação de escolas, objetivando a

reabilitação dos espaços já existentes, dotando as escolas de melhores

meios

Portal digital com levantamento de instituições que providenciem

educação pré-escolar, como forma de auxiliar os pais

EDUCAÇÃO

Proposta 1

Proposta 2

Proposta 3

Apoio dos municípios na aquisição de equipamentos informáticos, tais

como os tablets, visando a passagem progressiva aos manuais escolares,

e demais meios pedagógicos, para o formato digital

Proposta 4



Atribuição a todos os alunos do concelho, de um acesso a conta office

365

No âmbito das competências camarárias, implementar programas de

combate ao bullying e exclusão social, assim como no âmbito da saúde

mental

Realização de ações de sensibilização e formação (e.g: Cuidados de

saúde, segurança nas redes, primeiros socorros, etc)

Envolver os jovens na política, através da organização de ciclos de

debates que permitam aos jovens discutir temas atuais e com impacto

direto no seu dia-a-dia

Criação de um canal de Youtube/Página de Facebook que permita a

partilha de conteúdos relacionados com temáticas dirigidas aos jovens,

envolvendo os mesmos nos projetos do concelho, apelando à sua

participação

Implementação de estágios de curta duração entre escolas profissionais

e as empresas sediadas no concelho, possibilitanto uma formação mais

complementar  

Criação de planos municipais de erradicação do abandono escolar em

articulação com a Secretaria Regional da Educação, Comissão de

Proteção de Crianças e Jovens, Segurança Social, aliando esta medida à

criação de um programa municipal de promoção do sucesso escolar, com

maior incidência nas crianças em risco de insucesso

Proposta 5

Proposta 6

Proposta 7

Proposta 8

Proposta 9

Proposta 10

Proposta 11


