
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 Região Alentejo Pólo de Évora 

Circulo: Évora 

Sessão: Distrital   

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Promover a importância da Educação enquanto factor de desenvolvimento pessoal, social e 
económico. O problema português está à muito identificado: baixos níveis de qualificação 
levam a baixos níveis de produtividade, a baixos salários, pouca produtividade, num ciclo 
vicioso que é preciso cortar. 

Promover a Escola enquanto factor de desenvolvimento, promover a Escola e os seus actores 
enquanto elementos essenciais para uma estratégia de crescimento do país é essencial para o 
futuro da Educação e para que a Educação tenha Futuro. 

A relação entre a escola e a família é crucial num processo de valorização da Escola e da 
Educação. Os baixos níveis de qualificação dos portugueses, geralmente inferiores aos dos 
seus filhos, levam a um fraco envolvimento dos pais e encarregados de educação na vida da 
Escola. 

No entanto, sabemos que a relação entre e a família e a escola é essencial para os bons 
resultados escolares. 

Inverter este afastamento, promover a relação entre pais e professores, criar espaços para 
que esta relação aconteça, é essencial para o futuro da Educação e para que a Educação 
tenha futuro. 

A Educação não se esgota no ensino. Uma Educação de qualidade, para todos, sem excepção 
é essencial para que haja futuro. 

Uma Educação de futuro implica que a escola se organize em torno do aluno. Para isso, é 

preciso rever o número excessivo de disciplinas, optar por currículos adaptados às 

necessidades futuras da economia, rever a organização dos horários para que a escola não 

ocupe todo o tempo dos alunos. Só assim, se podem criar condições para a Educação Cívica, o 

Desporto Escolar e outras actividades possam acontecer com condições. 

 



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. 

 

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

 

1. Promover as boas práticas existentes nas escolas através dos meios de comunicação social 

e das redes sociais. Mostrar o que de bom se faz nas escolas: na ocupação dos tempos livres, 

nos projectos de combate ao insucesso escolar, na promoção da aprendizagem, no desporto, 

na cultura. 

 

 

2. Reforço da legislação que permita a presença dos pais na escola obrigando as empresas a 
cumprir a legislação existente, ao mesmo tempo que se reforça o papel das associações de 
Pais e Encarregados de Educação. 

 

 

 

3. Alterar/rever os currículos e a quantidade de disciplinas existentes, bem como os 

programas adaptando-os às necessidades reais da economia, às realidades locais e aos 

interesses dos alunos. 

 


