
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: Profissional Agricola Quinta da Lageosa 

Circulo: Castelo Branco 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

O futuro para a educação concentra-se nas mãos de duas partes distintas, que em conjunto 

têm de formar e preparar jovens para a vida tanto pessoal como profissional. Hoje assistimos 

a um fenómeno de afastamento parental. Cada vez mais a vida profissional ocupa o tempo 

que devia ser dado à educação e formação do educando pondo esta questão onde o 

educando vai ter de recuperar esse tempo? Onde vai adquirir os seus valores e as suas 

atitudes? A sua personalidade e a sua maneira de enfrentar a vida? Sem dúvida que vai ser na 

escola do futuro, na educação para o futuro. 

 

 

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

 

1. - Maior estabilidade do pessoal docente, a fim de melhorar a dimensão relacional 

professores, alunos/comunidade escolar com o intuito de contribuir, quer para o sucesso 

escolar do processo de ensino/aprendizagem, quer no processo de transmissão de atitudes e 

valores. 

 

 

2. -  Criação de uma disciplina de pedagogia social obrigatória no Ensino Secundário de cariz 

educativo, direccionada para a vida activa do cidadão. 

 

 



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. 

3. - Dinamização dos espaços escolares, com objectivos lucrativos com o fim de compensar os 

cortes financeiros às escolas, evitando assim que alguns jovens com maiores dificuldades 

financeiras percam a sua formação, tanto cognitiva como a de atitudes e valores.  

 


