
Escreva o nome da Escola, do distrito ou Região Autónoma em que se insere e a Sessão em que 

participa (Básico ou Secundário). O projecto de Recomendação tem de respeitar os seguintes limites de 

texto: exposição de motivos – 3300 caracteres (incluindo espaços); cada medida – 850 caracteres 

(incluindo espaços). Confira estes limites no seu texto antes de copiar e colar nos espaços previstos. 

 

Identificação da Escola: Escola Secundária João da Silva Correia 

Circulo: Aveiro 

Sessão: Escolar 

 

 

Projecto de Recomendação: 

Exposição de motivos: (considerações ou argumentos que justificam ou enquadram as medidas propostas) 

 

  Para que Portugal possa concorrer com os países desenvolvidos da Europa tem de haver 

uma aposta mais forte na Educação. Este é o caminho que salvaguardará o sucesso do nosso 

país a vários níveis : económico, social e cultural. Constata-se  que os programas das diversas 

áreas curriculares que se encontram desfasadas das necessidades primordiais da sociedade 

actual. Ao mesmo tempo assiste-se a um desinteresse por parte dos  alunos e uma diminuição 

crescente dos encarregados de educação na vida escolar.   

 

 

 

Medidas propostas: (redigir com clareza e objectividade, sem alíneas) 

 

1. Reformulação dos programas das diversas disciplinas com base no que é de facto 

importante e útil articulando os programas leccionados em cada disciplina. 

 

 

2. Obrigatoriedade do serviço público e cooperativo assegurar pelo menos um terço da sua 

oferta educativa na área dos cursos técnico-profissionais, salvo se manifestamente 

impossível. 

 

 



Escreva o nome da Escola, do distrito ou Região Autónoma em que se insere e a Sessão em que 

participa (Básico ou Secundário). O projecto de Recomendação tem de respeitar os seguintes limites de 

texto: exposição de motivos – 3300 caracteres (incluindo espaços); cada medida – 850 caracteres 

(incluindo espaços). Confira estes limites no seu texto antes de copiar e colar nos espaços previstos. 

3. Melhor repartição da carga horária dos diferentes cursos. 

 


