
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 de Camilo Castelo Branco de Vila Nova de 

Famalicão 

Circulo: Braga 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

A Educação é a chave de ouro para uma cidadania pro-activa de cada um e para o progresso 

sustentável da nossa actual sociedade do conhecimento e da informação! 

Todavia, devido ao desenvolvimento acelerado do Mundo e à existência de diferentes 

contextos sociais e culturais, é um tema que necessita constantemente de reflexão e de 

revisão a médio prazo. 

Considerando que a Escola é um local onde toda a comunidade escolar se deve sentir 

integrada, de bom ânimo e motivada para estar e participar, essencialmente os alunos (que 

não auferem qualquer remuneração pela sua actividade estudantil diária), com instalações 

focadas nos seus interesses (tal como existe a sala de professores) e propensas ao bom 

aproveitamento escolar, propomos a Medida 1. 

Considerando que algo mais forte e imperecível do que até mesmo o ouro é uma ideia, que a 

as aulas de Formação Cívica não são dinâmicas e actuais, e que é necessário proceder-se a 

uma revitalização nesta questão de modo a tornar esta disciplina um instrumento eficaz para 

uma formação transversal e responsável, educadora dos bons costumes e da cidadania activa 

e motivadora, tanto para o aluno como para o professor, propomos a Medida 2. 

Considerando que o ser humano deve ser formado muito para além da componente técnico-

cognitiva, e conjugando harmoniosamente três das oito competências essenciais do quadro 

europeu da educação necessárias à realização pessoal, à cidadania activa, à inclusão social e à 

empregabilidade na sociedade do conhecimento - competências sociais e cívicas, espírito de 

iniciativa e espírito empresarial, sensibilidade e expressão culturais - propomos a Medida 3. 

Qual o futuro da Educação? 

Certezas não há, mas acreditamos que este será, sem dúvida, um bom caminho a percorrer 

para um futuro educacional de sucesso! 
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Medidas propostas: (redigir com clareza e objectividade, sem alíneas) 

 

1. Instituição em todas as escolas do país da Casa do Aluno, um edifício autónomo onde os 

alunos devem ter, ao seu dispor, no mínimo: 5 computadores/500 alunos, vários videojogos, 

uma sala de estudo, com jogos de mesa didácticos e uma colectânea de fichas de exercícios e 

exames nacionais, meios audiovisuais, entre outros recursos. 

 

 

2. Alteração da disciplina Formação Cívica para Cidadania, com um novo programa, 

contemplando temáticas tais como: sustentabilidade do planeta Terra, ecologia, intercâmbios 

internacionais, empreendedorismo, liderança, educação sexual, serviço cívico, suporte básico 

de vida, alimentação e nutrição, hábitos de higiene, promoção do autoconhecimento, 

diferentes sistemas políticos, participação democrática, problemas transnacionais, cidadania 

europeia, entre outros pertinentes para a eficaz formação transversal dos alunos; um novo 

manual criado pelo Min. da Educação; e metodologias de trabalho activas.  

 

 

3. Uma semana sem aulas no 2º período, substituída pela oferta aos alunos de leque variado e 

multifacetado de actividades empreendedoras (ex. feira das profissões, feira das empresas, 

feira do associativismo juvenil), desportivas (ex. torneio de futebol, basquetebol), didáctico-

lúdicas (ex. jogos de matemática, xadrez, damas) e sobre várias áreas do conhecimento pouco 

exploradas, com seminários sobre: artes performativas, música, culturas orientais, política, 

investigação científica, literatura moderna, cinema, fotografia. Cada actividade tem a duração 

de 120 minutos, devendo cada aluno participar em 2 actividades por dia. 

 


