
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 Fermil, Celorico de Basto 

Circulo: Braga 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

1) O país necessita de apostar cada vez mais na educação, apesar dos avanços significativos 

em termos quantitativo-estatísticos e de apoio material ou pedagógico, é necessário 

implementar o critério da qualidade, do rigor e exigência, aliada ao princípio da escola 

integrada e de uma educação para todos, para que nos rankings em termos de resultados não 

haja ainda grandes desigualdades entre as escolas. 

2) Sem o presente não há futuro. Temos que acreditar num futuro melhor, num momento de 

grande crise económica e social. Os valores da educação e da cultura são fundamentais para a 

transformação da sociedade portuguesa em termos económicos, sociais, culturais e políticos,  

para isso é necessário investir cada vez mais educação. Isto é muito importante numa 

conjuntura em que o governo está com intenção de cortar o investimento na escola pública. 

3) Responsabilizar os pais e os encarregados de educação pelas atitudes e comportamentos 

negativos do aluno, sensibilizando-os para a importância da educação em casa, na sociedade, 

e que deve prolongar-se na escola, devendo também existir um departamento de 

acompanhamento bem organizado, com técnicos especializados para todos os alunos, 

especialmente para os alunos problemáticos. Por isso, de forma alguma se pode aceitar neste 

sector tão importante para a formação dos futuros cidadãos, cortes financeiros, que o 

governo quer implementar. 

 

 

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

 



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. 

1. Maior qualidade, rigor e exigência no ensino. 

 

 

2. Investir mais na educação. 

 

 

3. Responsabilizar os pais e os encarregados de educação pelas atitudes e comportamentos 

negativos do aluno. 

 


