
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 Secundária Montemor-o-Novo 

Circulo: Évora 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

  A Escola tem a função de formar os jovens e lhes incutir valores ético-cívicos. 

 Estando a sociedade actual ameaçada por alterações climáticas e outros diversos problemas 

ambientais, a Escola deverá fomentar responsabilidade,  preocupação e acção para combater 

estes problemas.    

 

Na actual situação do Ensino, é possível optar por alternativas no percurso escolar, facilitando 

a conclusão do mesmo e acelerando a integração no mercado de trabalho. Estas vias não 

superam os objectivos para quais foram criadas: as qualificações finais não são suficientes e 

os formados, nestas vias, têm maior facilidade no acesso ao Ensino Superior do que os alunos 

que seguiram o percurso normal, algo que não era previsto nem é justo. Pretende-se assim 

redefinir a finalidade das Novas Oportunidades, acabando com injustiças e aumentando as 

competências dos formados.    

 

 

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

 

1. Aumentar a contribuição das Escolas (como entidade social) e Programa Escolar para o 

desenvolvimento de uma mentalidade ecologicamente consciente.       

 

 

2.  Revisão do Ensino Alternativo (Novas Oportunidades): elevar a exigência e requisitos 
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finais do curso estendendo o tempo do mesmo e redefindo os padrões de avaliação, 

aproximando-os dos percurso escolar normal e da real necessidade da sociedade, no sentido 

de  elevar a qualificação final dos formados,  facilitar o emprego dos mesmos e dar  ao curso, 

das novas oportunidades, credibilidade.      

 

 

3.       

 


