
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 Fialho de Almeida - Vidigueira 

Circulo:  Beja 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

A família é o primeiro agente de socialização. Além da família outros agentes de socialização 

são também responsáveis pela formação e mudança de atitudes que o indivíduo sofre ao 

longo da vida.  Na infância e adolescência a família e a escola são dos principais modelos de 

integração social e é através deles que os indivíduos assimilam atitudes, comportamentos, 

normas e valores. Cada indivíduo é em grande parte resultado de todo o contexto em que se 

insere e a escola e a família são dois sistemas importantes que contribuem para o 

desenvolvimento pessoal do indivíduo. Nesta afirmação defende-se a existência de uma 

dimensão interpessoal que presume uma relação do sujeito com a família e a escola. Escola, 

aluno e família têm de ser vistos como sistemas abertos, sendo que as relações entre si e o 

sucesso destas dependem da interacção dinâmica que estabelecem. A escola deve ainda 

procurar envolver a comunidade onde está inserida, partilhando tanto quanto possível 

responsabilidades, recursos e actividades com as entidades institucionais na área das 

autarquias, da saúde, da cultura e recreio, do desporto, etc… A escola deverá ainda trabalhar 

arduamente na tentativa de integração com os pais e comunidade em geral. 

 

 

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

 

1. A Escola deverá promover esforços na tentativa de aproximar os pais e encarregados de 

educação na vivência escolar, estar aberta ao diálogo com a comunidade, informando e 

colaborando com as instituições que a rodeiam. 

 

 

2. Competências pessoais e profissionais para a integração no mercado de trabalho 



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. 

(necessidade de aulas mais práticas nas escolas). 

 

 

3. Inclusão da diferença e multiculturalidade. 

 


