
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 básica dos 2º e 3º ciclos com Ensino Secundário de São 

Martinho do Porto 

Circulo: Leiria 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Para prepararmos o futuro dos jovens portugueses, que irão competir com os jovens 

europeus na formação científica e tecnológica e no acesso ao emprego, o sistema educativo 

português tem que sofrer algumas transformações.  

Em primeiro lugar, as escolas têm que passar por uma reforma tecnológica. Esta ideia significa 

que todas as escolas têm que ter equipamentos e recursos tecnológicos modernos e 

interactivos que promovam a participação, o envolvimento e a autonomia dos alunos no 

desenvolvimento das actividades escolares. Recursos como os quadros interactivos, 

computadores com acesso à Internet  e videoprojectores em todas as salas de aula tornarão 

as aulas e as aprendizagens mais interessantes  para os alunos. 

Em segundo lugar, os espaços físicos da sala de aula terão que ter mais condições de 

conforto; a existência de espaços interiores e exteriores dedicados a actividades de lazer e a 

actividades desportivas tornará a escola um sítio onde os jovens se sintam bem e com mais 

motivação para participar nas actividades e na resolução de problemas; a existência de salas 

de estudo adequadas para o estudo individual poderá influenciar os alunos, pela positiva, a 

ter métodos de estudo.  

Em terceiro lugar, mas não menos importante, a escola do futuro não pode apenas transmitir 

conhecimentos nem desenvolver competências relacionadas com as disciplinas científicas e 

técnicas. É necessário, também, que promova o desenvolvimento integral dos alunos 

orientado para a defesa e a prática de valores como o exercício da cidadania, o respeito pelo 

próximo, a solidariedade e a justiça. A escola tem que formar técnicos e especialistas 

competitivos mas não pode esquecer que a educação para os valores é que torna possível a 

construção de uma sociedade mais crítica, justa e solidária. 

 

 



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. Implementação da “ reforma tecnológica” das escolas ao nível de recursos, métodos e 

equipamentos.  

 

 

 

2. Criar/melhorar os espaços físicos interiores e exteriores das escolas. 

 

 

 

3. Criação de uma disciplina orientada para o desenvolvimento integral dos alunos que 

promova a formação pessoal e social.   

 

 


