
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: Externato de Penafirme 

Circulo: Lisboa 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

 A lista pretende criar propostas visando o tema "que futuro para a educação", personalizar os 

projectos educativos de cada escola, envolver os pais e/ou encarregados de educação e os 

próprios alunos no futuro do sistema de ensino e proporcionar aos alunos competências 

essenciais para garantir um melhor funcionamento do ensino em Portugal. 

Parece-nos fundamental que os projectos educativos de cada escola sejam adaptados à 

população e ao meio cultural e socio-económico onde estão inseridas para que o ensino desse 

estabelecimento seja mais autónomo de modo a responder às necessidades específicas e 

características da população nessa área pedagógica. É também importante o estabelecimento 

de parcerias com empresas de modo a existirem actividades e fundos onde recorrer para a 

dinamização da área. 

Para a melhoria do ensino  parece-nos importante garantir um pleno envolvimento dos pais 

e/ou encarregados de educação e dos próprios alunos no desenvolvimento do ensino em 

Portugal, bem como garantir a existência de um organismo que reúna e represente este 

grupo de cidadãos perante as possíveis ou necessárias medidas propostas por eles ou pelo 

Governo. À semelhança do que sucede em diversas escolas de países altamente 

desenvolvidos da União Europeia, mas neste caso a um nível nacional, os pais e/ou 

encarregados de educação e os estudantes, devem envolver-se mais na comunidade escolar, 

podendo assim melhor zelar pelos interesses dos jovens, contribuindo e lutando para a 

melhoria das condições do ensino quando o Estado não cobre totalmente as necessidades 

verificadas. 

 

 

 

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. Propõe-se adaptação dos parâmetros impostos pelo Estado às escolas estatais, para que 

cada escola possa ter uma maior autonomia na concretização dos seus projectos aducativos e 

na criação de parcerias com empresas que invistam na escola, nos alunos e em actividades na 

região, tendo em conta os interesses culturais e socio-económicos da área pedagógica onde a 

escola está inserida. 

 

 

2. Com vista a integrar os pais e/ou encarregados de educação e os alunos nas tomadas de 

decisões referentes à legislação escolar, propõe-se a criação de uma Associação de Pais e 

Encarregados de Educação e de uma Associação de Estudantes a nível nacional, serão criadas 

as duas associações representativa de todas as escolas públicas e mais duas representativas 

do ensino privado e cooperativo. Todos os normativos deverão ter em conta os relatórios ou 

balanços feitos com base nas situações relatadas pelos pais e encarregados de educação e 

pelos estudantes. 

 

 

3. Propõe-se a adaptação do plano curricular da disciplina de Inglês Específico e Geral dos dois 

ou três anos do ensino secundário, respectivamente, de forma a ir de encontro aos interesses 

dos alunos e aos conteúdos leccionados nas outras disciplinas dos cursos científico-

humanístico que frequentam.  

 


