
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 da Raia - Idanha-a-Nova 

Circulo:  Castelo Branco 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Educação, educar - [do latim. educare] significa: Promover a educação; transmitir 

conhecimentos; criar condições para o educando modificar para melhor seu comportamento 

A Educação é o despertar do sono as faculdades adormecidas, é dar à vida, movimento e 

acção, é uma existência ainda imperfeita. 

Na educação englobam-se os processos de ensinar e aprender, é um fenómeno observado em 

qualquer sociedade e nos grupos constitutivos destas, é responsável pela sua manutenção a 

partir da transposição às gerações que se seguem, dos modos culturais de ser, estar e agir 

necessários à convivência e ao ajustamento de um membro no seu grupo ou sociedade. 

Enquanto processo de socialização, a educação é exercida nos diversos espaços de convívio 

social seja para adequação do indivíduo à sociedade, do indivíduo ao grupo ou dos grupos à 

sociedade.  

A modernidade tem-se apresentado como uma nova forma de construir sujeitos. A 

globalização, a internet e a escola nova, de uma maneira geral, vêm derrubando 

gradualmente velhas e tradicionais formas de aquisição do conhecimento e de formação dos 

sujeitos. Porém, essas novas formas ainda precisam ser amadurecidas, avaliadas e 

organizadas para que se adeqúem à actual realidade - ainda pouco familiarizada com estes 

novos paradigmas da educação. Esta inovadora realidade mundial possibilita um repensar a 

respeito da lógica da construção do conhecimento e da formação dos indivíduos como seres 

pensantes, críticos, autónomos, inventivos e activamente formadores de si mesmos; não 

apenas intelectualmente, mas também emocionalmente, privilegiando as relações e 

possibilitando o exercício da cidadania. 

Hoje em dia assistimos a uma realidade um pouco conturbada em termos educativos. Os 

alunos tem cada vez uma menor vontade de ir para a escola e, estar numa sala de aula, 

sentados a ouvir matérias que muitas vezes consideram de “chatas. Por outro lado o 

abandono escolar, o absentismo parece ser a solução ou caminho mais fácil para combater 

esta realidade. Em paralelo assistimos também a um aumento gradual da violência, aliado 

muitas vezes a actividades menos próprias em espaço escolar como forma de diversão ou 
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ocupação do tempo que deveria ser passado a construir-se enquanto cidadãos. 

Deste modo a nossa escola, analisando toda esta situação, decidimos propor medidas que 

visem estimular, desenvolver o aluno enquanto cidadão e, aumentar a sua vontade de 

permanência em espaço escolar. Assim propomos: 

 

 

 

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

 

1.  

Alteração do currículo disciplinar,  baseado em aulas extracurriculares: de cidadania ou 

integração, onde os alunos aprenderão aser cidadãos interventivos socialmente e, onde   

possam expor dúvidas sobre a Sexualidade ou outras matérias de interesse pessoal ou social. 

 

 

2.  

A Violência é cada vez maior, para combater estas atitudes deveremos aumentar a vigilância 

escolar, realizando-se palestras de sensibilização para toda a comunidade escolar e, formação 

específica para professores e funcionáros, onde estes possam aprender como reagir numa 

situação de violência escolar. 

 

 

3.  

Criação de clubes escolares (Dança, Música, Cultura, Teatro) como o intuíto de ocupação e 

inclusão dos alunos que se mostram mais afastados das escolas, combatendo assim o 

absentismo e abandono escolar. 

 

 


