
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 Tecnológica Artística e Profissional de Pombal 

Circulo: Leiria 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Sentimos que a escola poderá ser melhor! Não porque seja má actualmente, mas porque está 

em constantes mudanças, algumas mais visíveis do que outras. Na verdade, a escola é 

constituída por uma vasta comunidade educativa e falar só de alunos é insuficiente. Os 

professores são peças fundamentais, mas os pais não o são menos, assim como toda a 

envolvente empresarial.  

A escola é vista como uma segunda casa, para a grande maioria dos jovens, não pelo conforto 

mas pelas horas que lá passam. Nós, jovens, gostaríamos de ter acesso a uma escola onde a 

motivação para aprender fosse o principal ingrediente. Actualmente a escola é vista, pela 

maioria dos jovens, como um espaço de conflitos, onde os saberes são transmitidos em 

"pacotes" de hora a hora, onde existem muitos projectos mas poucos com qualidade e pouco 

consistentes, onde os Professores se sentem pouco valorizados, onde não se incentiva à 

reflexão ou à descoberta.  

Numa sociedade competitividade e com problemas económicos graves, apela-se aos jovens 

para serem mais responsáveis, mais empreendedores, mais criativos. Portanto, e para que no 

futuro aprender seja despertar uma reflexão crítica baseada, simultaneamente, em factos 

concretos do mundo actual e nas nossas próprias vivências, analisando e questionando 

situações locais e globais, evidenciando as interligações e a interdependência entre todas as 

pessoas, regiões e países, descobrindo as nossas próprias verdades, propomos que:      

 

 

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

 



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. 

1. A crise económica que afecta a vida das famílias portuguesas tem obrigado muitos pais a 

fazerem sacrifícios para manter os seus filhos na escola, acrescida pelos elevados custos com 

os livros e material escolar. Perante esta problemática pretendemos, promover uma bolsa de 

empréstimo de livros. Esta bolsa será formada com o empréstimo de livros dos alunos que já 

não necessitassem deles de anos anteriores. Para tal, no início de cada ano lectivo, a escola 

estipularia um valor simbólico para o empréstimo, a entregar ao aluno que emprestou o seu 

livro e, ficaria encarregue de controlar a saída e entrada de cada manual, bem como do 

estado de conservação do mesmo, havendo uma penalização em caso de dano e/ou extravio. 

Esta medida contribui para incentivar nos jovens os valores relacionados com a 

responsabilidade, entre-ajuda e partilha.      

 

 

2.  No contexto actual ainda se verifica algum abandono escolar como consequência das 

dificuldades económicas das famílias portuguesas, e tendo em conta que o ensino obrigatório 

passou a ser o 12º ano, é imprescindível que este ensino seja de acesso gratuito a todos os 

estudantes (fornecimento gratuito de almoços, material escolar específico para algumas áreas 

técnicas). Numa sociedade competitiva apela-se a que os jovens invistam cada vez mais na 

sua formação, pelo que essa formação terá de ser mais acessível financeiramente aos 

estudantes do ensino superior, passando, por exemplo, pela redução do valor das propinas.  

 

 

3.   Actualmente, verifica-se um elevado desinteresse por parte dos estudantes devido à 

elevada carga horária que se reflecte no número de desistências. Queremos combater o 

insucesso escolar tornando a escola um local mais cativante e acolhedor por ser um espaço 

onde os alunos passam a maior parte do seu tempo. Para alcançarmos este objectivo 

propomos uma redução da carga horária lectiva e reorganização da carga horária semanal 

reduzindo pelo menos em duas horas diárias no final do dia. Em paralelo pretendemos criar 

ateliers de ocupação de tempos livres com uma oferta diversificada (áreas das artes, cultura e 

desporto) e de livre escolha para que os alunos possam ocupar o seu tempo enquanto os pais 

estão ausentes. 

 


