
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: Colégio são Martinho 

Circulo: Coimbra 

Sessão: Escolar 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

A construção de um país mais moderno, mais justo e mais solidário exige uma escola que 

prepare cidadãos capazes de assumirem o futuro. 

A escola tem que preparar bons profissionais. Sejam eles cientistas, médicos, professores, 

padeiros, mecânicos. A escola deve ser o espaço privilegiado para preparar os futuros quadros 

científicos e técnicos do país. 

 A escola deve formar cidadãos capazes de acrescentar valor nas empresas e nas instituições 

onde venham a trabalhar. A escola deve contribuir para que os futuros cidadãos possam 

contribuir, com o seu trabalho técnico e cientifico, para que as empresas se tornem mais ricas 

e dessa forma permitam o crescimento económico do pais e o elevar do nível de vida da sua 

população. 

A escola tem também que ajudar a preparar cidadãos que acreditem numa sociedade de 

valores. A escola não pode, portanto, ser neutra. Num quadro de valores democraticamente 

aceites e consensuais a escola tem que contribuir para a realização de uma sociedade mais 

solidária e mais justa. 

 

 

 

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

 

1. Reforço do ensino cientifico e técnico – criação e ou reforço das disciplinas de cariz 

cientifico, laboratorial e técnico de forma a aumentar as competências, a este nível, dos 

futuros quadros técnicos do país e a permitir uma sociedade cuja economia assenta no valor 

acrescentado pelo conhecimento. 



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. 

 

 

2. Diminuição do número de alunos por turma (máximo 20) para que seja possível 

individualizar os apoios prestados pelos professores e incrementar o sucesso escolar. 

 

 

3. Criação de áreas curriculares de formação politica com o objectivo de criar uma geração 

mais formada e informada e, como tal, mais exigente. Preparada para procurar, debater e 

participar as soluções que sejam necessárias ao futuro da comunidade. 

 


