
              

Identificação da Escola: Escola Básica e Secundária Dr. Ângelo Augusto da Silva 

Projeto de Recomendação 

Exposição de motivos: Sendo o Património o que as pessoas recebem dos seus 
antepassados, numa sociedade o Património consiste no conjunto de bens que as 
gerações vão recebendo das anteriores, deles cuidando e valorizando para benefício 
dos grupos sociais que os preservam. Conhecer o património e os meios de o defender 
permite o auto-reconhecimento dos grupos sociais, nas suas diversas dimensões 
culturais; património natural, património construído, património cultural e artístico, 
através de formas materiais ou imateriais. 
Como o Património corresponde ao que nos fica dos antepassados e é enriquecido pelas 
experiências do presente, o processo como é aprendido, conhecido e experienciado 
chama-se Educação e a Escola é o lugar onde o processo se desenrola mais 
eficazmente. 

Medidas Propostas: (Redigir com clareza e objetividade, sem alíneas) 

1. Promover, preservar e valorizar o património cultural e natural da RAM através do 
recrutamento de pessoas qualificadas que estejam desempregadas, e após formação 
adequada e específica para a área onde irão desenvolver a sua ação. 

 

2. Promover a criação de clubes de Património em cada escola, que devem privilegiar, 
na sua ação, visitas de estudo para dar a conhecer melhor o património e permitam o 
contacto “in loco” com o mesmo. 

 

3. Criar condições, especialmente através de disponibilidade de autocarros (e de barco, 
no que toca ao Porto Santo), para a troca de conhecimentos e experiências de vida dos 
alunos dos diversos concelhos da R.A.M., que se focarão, nesses contactos, nas 
diversas vertentes do Património. 

 

4. Integrar o tema do Património nos programas e currículo do 3º Ciclo. A R.A.M. pode 
ser pioneira nesta área e propor que o tema seja, também, incluído a nível nacional. 

Uma Questão (relacionada com o tema) 

 Como se pode impedir que a abertura de exceções aos PDM (Planos Diretores 
Municipais) provoque, algumas vezes, a destruição de importante património natural ou 
construído na R.A.M.? 

Identificação dos Deputados Eleitos 

1.º Efetivo: Carolina Lucas Correia 
2.º Efetivo: Carolina Relva Mendonça 

1.º Suplente: Mateus Nóbrega de Araújo Freitas 
2.º Suplente: Andreia Carolina Garcia Camacho de Freitas 

Identificação do Jornalista 

Mateus Nóbrega de Araújo Freitas 

Proposta de tema para a próxima edição do PJR 

A Aprendizagem Artística 

 


