
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 e Tecnológica do Vale do Ave - Forave 

Circulo: Braga 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Séneca afirmou um dia que: "A educação exige os maiores cuidados, porque influi sobre toda 

a vida".  

Esta afirmação resume o sentimento que temos sobre o tema, pois a educação é de tal forma 

importante que, se descurada, pode destruir as prespectivas de um bom futuro. 

Através da educação, o ser humano  adapte-se ao meio ambiente, criando condições para a 

aquisição e desenvolvimento de conhecimentos, valores e atitudes favoráveis a essa 

adaptação. 

Um dos problemas da educação dos nossos dias é a falta de exigência e disciplina imposta 

pelos educadores. Certos de que não podemos fazer muito para mudar a actuação dos pais, 

podemos pelo menos, logo que as crianças chegam ao infantário, exigir-lhes um 

comportamento adequado e fazer com que os pais sintam a necessidade de mudar de atitude 

educacional. Neste sentido o envolvimentos dos pais e a participação activa e correcto numa 

boa educação poderá ser atingida se os pais tiverem implicações pecuniárias se os seus filhos 

tiverem comportamentos desadequados. 

O primeiro contacto com a escola é muito importante, e é aí que as bases para uma boa ou 

má carreira escolar se cimenta, pelo que é imperioso intervir desde logo sobre os alunos que 

têm maiores dificuldade  devendo por isso criar meios para que nas salas de aulas do primeiro 

ciclo possa haver um apoio efectivo a todos os que o necessitarem com a colocação de 

professores auxiliares que lhes darão apoio individualizado. 

 

 

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. Aquando da entrada de uma criança na escola, os encarregados de educação terão que 

participar numa acção de formação que pretende sensibilizá-loes sobre a necessidade de uma 

boa educação para os filhos. Dessa forma os encarregados de educação poderão ser 

responsabilizados pelos maus comportmentos dos seus educandos com multas pecuniários, 

se os seus educando tiverem 5 comportamentos desadequados na sala de aula. 

 

 

2. Colocar em todas as salas das escolas do 1º ciclo do ensino básico professores auxiliares 

que intervenham desde cedo e dêm apoio personalizado aos alunos com mais dificuldades, 

no sentido de que nenhum deles vá passe para o 2º ciclo sem ter bases de apoio que lhe 

possa permitir progredir na aprendizagem. 

 

 

3.       

 


