
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 Esposende 

Circulo: Braga 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Todo o tipo de dificuldades tem solução. Não se pode permitir que um aluno a cada ano que 

transite arraste dificuldades acumuladas a qualquer disciplina. Assim, pretendemos um apoio 

a cada aluno numa sala à parte dos outros colegas, de modo a garantir a concentração e o à 

vontade para ultrapassar as dificuldades evidenciadas. 

As escolas profissionais apareceram para contribuir para a educação e formação profissional, 

mas também para combater o desemprego. Pode-se dizer que desde que apareceram vieram 

«revolucionar» a educação. 

Muitas pessoas afirmam que as escolas profissionais são para os desinteressados e para os 

que têm insucesso escolar, mas na realidade os alunos que integram estas escolas arranjam 

mais rapidamente emprego, visto que já saem preparadas para o mundo do trabalho. 

Quando se percebeu que as escolas profissionais estavam a ser muito procuradas passou a 

existir cursos profissionais dentro das escolas secundárias. Desta forma, os alunos como têm 

os cursos na própria escola ficam por lá e deixam de procurar as escolar profissionais. De 

certa forma, está a desvalorizar-se o trabalho efectuado pelas escolas profissionais. 

O estado deveria interessar-se mais pelas escolas profissionais, dando mais ajudas e 

proporcionar mais iniciativas. 

Hoje em dia é muito difícil que os pais dispensem um tempo para participarem nas reuniões 

escolares, para saberem o que se passa com os filhos dentro da escola ou até mesmo para 

verificar pequenos detalhes em casa, apesar de a escola ter vindo a melhorar a interacção, a 

relação e a participação entre pais/escola/filhos. 

O primeiro passo da escola para melhorar esta situação seria realizar as reuniões escolares 

fora do horário laboral. 



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. 

As famílias deviam ter uma maior consciência para o facto de que a partir do momento em 

que os filhos entram para a escola ganham mais responsabilidade e que devem partilhar, de 

certa forma, o espaço escolar - discussões sobre o projecto educativo e objectivos da escola; 

partilhar todas as informações. 

A escola deveria integrar as famílias em todas as actividades planeadas, cativando-as tal como 

os alunos e fazendo com que se interessem mais por tudo o que rodeia o aluno. 

Um problema comum nas escolas é a falta de comunicação com as famílias. Os canais de 

comunicação entre a escola e a família devem ser abertos, críticas e sugestões devem ser 

ouvidas, garantindo assim a segurança dos pais com a escola.   

 

 

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

 

1. Apoio individualizado às disciplinas com mais dificuldades desde o primeiro ano do ensino 

básico. 

 

 

2. Apoiar o ensino profissional, nomeadamente as escolas profissionais que têm desenvolvido 

um bom trabalho junto dos jovens e a sua integração no mercado de trabalho. 

 

 

3. Promover mais e melhores oportunidades na discussão e interacção de todos os agentes 

educativos (pais, encarregados de educação e escola). 

 


