
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 Rafael Bordalo Pinheiro  

Circulo: Leiria  

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

 

 Após reflexão sobre o tema "Que Futuro para a Educação", seleccionamos estas três 

medidas, como aquelas que mais contribuem para o nosso futuro como cidadãos capazes de 

participar activamente na sociedade em que vivemos. Consideramos que esta possibilidade 

de participação, ou seja, de cidadania adequada à democracia, implica uma melhoria das 

políticas educativas, que deverão centrar-se mais na qualidade do ensino, e não em meros 

resultados estatísticos, que só promovem o facilitismo e a degradação da escola pública. 

Assim, os objectivos das medidas que apresentamos são os seguintes: 

1ª medida 

Concretizar os princípios subjacentes à escola pública:  

- Diminuir os custos a suportar pelos encarregados de educação;  

- Tornar o ensino acessível a todos;  

- Evitar o abandono escolar motivado por razões económicas;  

- Promover a responsabilidade individual dos alunos;  

- Promover a cidadania e consolidação dos princípios fundamentais da democracia;  

2ª medida 

Porque o sucesso na aprendizagem resulta, em parte, do envolvimento do aluno na vida 

escolar e do trabalho conjunto que desenvolve com o grupo de pares, pensamos que esta 

medida pernitiria  alcançar os seguintes objectivos:  

- Promoção da troca de saberes e de experiências;  



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. 

- Desenvolvimento da autonomia dos alunos no que toca a realização de trabalhos;  

- Proporcionar aos alunos o contacto com outras realidades escolares;  

- Aumentar a motivação e o empenho dos alunos na realização dos trabalhos;  

- Promover uma atitude de abertura à diversidade;  

3ª medida 

Tendo em conta a nossa experiência enquanto alunos, as dificuldades com que nos 

defrontamos e as eventuais falhas na organização curricular e nas práticas pedagógicas, 

consideramos que esta medida possibilitaria realizar os seguintes objectivos:    

- Evitar a repetição dos mesmos conteúdos em várias disciplinas;  

- Adequar os conteúdos à área de estudos dos alunos;  

- Garantir a articulação adequada entre conteúdos e estratégias de leccionação de forma a 

possibilitar uma aprendizagem efectiva;  

- Proporcionar um espaço de aplicação dos conhecimentos.  

 

 

 

 

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

 

1. Fornecer os manuais escolares aos alunos a título de empréstimo.  

 

 

2. Desenvolvimento de projectos de intercâmbio entre escolas (a nível nacional e 

internacional) que envolvam todos os alunos.  

 

 

3. Reorganização dos programas curriculares das várias disciplinas.  

 


