
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: IG-Escola Profissional de Gouveia 

Circulo: Guarda 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Considerando que do futuro da educação depende o futuro de Portugal; 

Considerando que as disciplinas de Português e Matemática se perfilam essenciais na 

formação dos Alunos, pois que nelas radica a base do fuste e capitel de aprendizagens 

ulteriores por mor do seu carácter transversal; 

Considerando que os talentos dos Alunos devem ser reconhecidos o mais cedo possível, em 

ordem a potenciar o desenvolvimento das suas capacidades; 

Considerando que a disciplina é indispensável à prossecução dos fitos ínsitos à educação e, 

outrossim, à formação de cidadãos responsáveis, 

Recomendamos: 

 

 

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

 

1. Que se aumente o nível de exigência nas disciplinas de Português e Matemática, o qual 

deverá ser aferido através de exames nacionais em todos os finais de ciclo; 

 

 

2. Que se revitalize, de forma séria e credível, e reforce, no caso das Escolas Profissionais já 

existentes, o ensino técnico-profissional, permitindo reencaminhar, logo no início do 3º Ciclo, 

os Alunos com especiais capacidades para as áreas técnicas adequadas ao seu perfil, 

assegurando sempre a sua formação teórica e futura prossecução dos estudos. 
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3. Que seja criado um novo tipo legal de crime público de  violência escolar, em ordem a punir 

quem, de forma grave e reiterada, infligir maus tratos, ofensas corporais, sexuais e outras 

contra membros da comunidade educativa. 

 


