
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 e Secundária de Cadaval 

Circulo: LISBOA 

Sessão: SECUNDÁRIO 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

1. As Novas Tecnologias são hoje em dia imprescindíveis em todas as dimensões do 

humano: da medicina à comunicação, da formação ao trabalho. Torna-se portanto obrigatório 

que alunos e formandos contactem desde logo e no próprio processo de ensino-

aprendizagem com as dinâmicas reais e mais inovadoras desta realidade. Isto só será real se 

TODOS os discentes tiverem acesso imediato e em tempo real aos meios físicos das Novas 

Tecnologias. Por outro lado, mas complementando este, e de forma inseparável, esta 

vertente tecnológica tem de ser acompanhada pela dimensão de uma formação humana 

integral: não podemos perder a nossa dimensão crítica, criativa, racional e espiritual: as novas 

tecnologias serão um bem e um bom futuro se não forem esquecidas as dimensões humanas 

da cultura e do saber. 

2. As dimensões teóricas do ensino são fundamentais, mas não podem esgotar a 

formação: mesmo no ensino que não é profissional torna-se obrigatória uma ligação clara ao 

mundo real, senão existe um abismo muito difícil de transpor, entre a nossa formação e as 

nossas actividades profissionais no futuro. Além do mais o nosso presente é já Globalizado – 

que dizer então do futuro ! – é fundamental a troca de experiências com outras realidades de 

ensino local e internacional. 

3. Tendo em conta que a Constituição da República Portuguesa garante a gratuidade do 

Ensino Básico(Art. 74º, 2. a)) e que a mesma afirma o direito de todos à educação e à cultura 

(Art. 73º, 1.), assim como à igualdade de oportunidades, a nossa Terceira Medida proposta 

visa garantir estes mesmos direitos consignados, independentemente  do poder económico 

dos agregados familiares, bem como das assimetrias sócioculturais existentes e que 

podem/são inibidoras e por vezes impeditivas da realização real e efectiva destes direitos 

constitucionais e por isso de uma educação de futuro universal e de qualidade. 

 

 

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. O Ensino deve privilegiar, como suporte e meio, as Novas Tecnologias, nomeadamente o 

acesso a um computador por aluno e manuais virtuais, valorizando de igual modo a formação 

pelas artes, literatura e filosofia. 

 

 

2. Ensino e formação mais prática com ligação ao mundo do trabalho promovendo estágios e 

intercâmbios entre escolas a nível nacional e internacional. 

 

 

3.  Assegurar efectivamente a igualdade de oportunidades com apoios financeiros dignos para 

materiais escolares, transportes e alimentação.  

 


