
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  Profissional de Desenvolvimento Rural de Serpa 

Circulo: Beja 

Sessão: Escolar 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Tendo em conta a Constituição da República Portuguesa, a educação é um direito 

fundamental. 

Será portanto essencial que na actualidade os estudantes tenham a percepção de que a 

educação é essencial para a sua formação enquanto indivíduo e ser eminentemente social, 

bem como um grande contributo para o seu futuro pessoal e profissional. 

Cada vez mais, existe na nossa sociedade uma enorme variedade e uma grande diversidade 

de escolhas no que respeita às formas de aprendizagem, diante do “sistema tradicional” de 

ensino. 

Será portanto, de todo importante que o governo estabeleça um elo de ligação entre a 

sociedade civil e a comunidade escolar. 

 

 

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

 

1. Criação de campanhas de incentivo para que os jovens não abandonem o percurso escolar; 

 

 

2. Integração escolar e social das minorias e grupos desfavorecidos; 

 

 

3. Adaptação da educação às novas tecnologias de informação e comunicação, tendo em 
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conta que estas são o futuro da sociedade do séc. XXI. 

 


