
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 BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SEVER DO VOUGA 

Circulo: AVEIRO 

Sessão: SECUNDÁRIO 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

A educação é um dos factores que mais contribuem para o bem-estar e progresso das 

sociedades. Esta é uma verdade que se pode constatar no estudo da história da humanidade 

e também hoje, com o enorme progresso tecnológico e melhoria das condições de vida e de 

relacionamento intercultural cada vez mais cordial, fruto de uma maior tolerância e 

conhecimento mútuo, que deriva exactamente de uma mais universalizada educação. 

Porque somos estudantes e a educação nos tem obviamente que dizer muito, propomos 

medidas que julgamos contribuírem para que ela assuma realmente a função que tem, de 

formar integralmente pessoas e não de satisfazer interesses políticos, que exigem e exibem 

melhorias meramente estatísticas. 

 

 

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

 

1. A nossa educação tem de ter um nível mais elevado de exigência, de modo a que os alunos 

melhorem as suas médias e melhor também a qualidade da educação. Esta exigência passa 

por se valorizar o interesse e trabalho efectivo dos alunos que merecem este reconhecimento 

e por não premear, como se verifica hoje em dia, os alunos que não querem saber da escola. 

Se estes alunos são obrigados a andar na escola, quando finalizarem a sua escolaridade 

obrigatória sairiam com o nível de ensino que realmente corresponde ao seu conhecimento. 

Sabendo disto, muitos outros alunos se empenhariam e levariam a escola mais a sério. 
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2. Acabar com a autonomia das escolas, no que toca à definição dos critérios gerais de 

avaliação, de modo a não se criarem injustiças a nível nacional. Estes critérios deveriam ser 

claramente definidos e iguais para todas as escolas do país, contribuindo para uma maior 

justiça e rigor na educação. 

 

 

3. Acabar com as aulas de substituição. Os alunos devem estar dispensados de aulas de 

substituição, de modo a poderem descansar um pouco da pesada carga horário a que estão 

sujeitos com blocos de 90 minutos. No entanto, nos tempos sem aulas, poderiam frequentar 

um gabinete permanente de estudo acompanhado, onde pudessem estudar ou tirar dúvidas. 

 


