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Natureza da Emenda 

Aditivas: são acréscimos representados por novas teses não constantes do Livro 5. 

Insira o texto da nova tese. (Aditiva) 

O PSB defende a promoção de políticas públicas que concedam auxílio financeiro ao final 
de cada ano letivo finalizado às famílias de alunos matriculados na rede pública de ensino, 
com vistas a diminuir progressivamente os números de evasão e abandono escolar no 
Brasil. Consideramos que famílias que não possuam necessidades básicas afetadas serão 
estimuladas a manter seus filhos na escola, onde estes poderão acessar oportunidades e 
se tornar agentes de mudança de uma sociedade criativa e diversa. 

Justificativa (Aditiva) 

O Brasil viu sua realidade mudar drasticamente com os impactos da pandemia de 
COVID-19. A educação foi um dos setores mais afetados no período em que aulas foram 
suspensas e milhões de alunos ficaram desamparados por vários meses, não contando com 
o apoio e suporte que a estrutura escolar trazia às suas famílias. 

Em primeiro lugar, o sistema educacional brasileiro funciona como alicerce basilar 
da formação de cidadãos, introduzindo-os às relações sociais e sendo o principal local de 
apresentação de conceitos fundamentais, como os direitos humanos e a democracia, sem 
distinção de gênero, raça e origem social. Porém, da mesma forma que a escola pode ser 
uma fonte inesgotável de conhecimento e oportunidades, sua ausência também pode 
desencadear consequências danosas aos seus círculos familiares. 

Em segundo lugar, eventos propulsionadores de perdas econômicas familiares são 
fatores decisivos para o aumento da evasão e abandono escolar - como crises econômicas 
e a pandemia. Tais fatores, concomitantemente, contribuem para o aumento do número de 
crianças e jovens saindo da trilha educacional esperada dos alunos brasileiros, 
principalmente pelo fato de muitas famílias dependerem de recursos fornecidos pelas 
escolas para manter crianças e jovens saudáveis - mentalmente, pelo convívio com seus 
pares, e até fisicamente, visto que muitos alunos chegam a fazer a maior parte de suas 
refeições na escola, as mesmas que não teriam em casa. 

Desta maneira, faz-se necessário que o partido, em consonância com seus líderes 
eleitos e respectivos governantes de alianças compostas pelo PSB, concentre seus esforços 
na instalação de políticas públicas destinadas a amparar financeiramente as famílias de 
alunos para que estes não evadam as escolas e tenham seus núcleos familiares 
minimamente estáveis, por meio da concessão de auxílio financeiro a cada ano letivo 
finalizado, contribuindo para a contínua formação de agentes de mudança e criadores de 
um futuro próspero e criativo para o Brasil. 

 


