
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 Dom Sancho II – Elvas 

Circulo: Portalegre 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Educação no sentido mais amplo é qualquer acto ou a experiência que tem um efeito 

formativo sobre a mente, carácter ou capacidade física de um indivíduo.  

Etimologicamente, a palavra educação é derivado do educare “trazer”, que está relacionada 

com a educere “trazer para fora”, “levar adiante o que está dentro”, “trazer para fora o 

potencial” e ducere “conduzir”. 

Falar em educação em Portugal implica termos que olhar para o país na sua totalidade e ao 

mesmo tempo na sua diversidade. 

Neste contexto, como todos sabemos, o país tem assimetrias e desigualdades. 

As taxas de analfabetismo, de insucesso e abandono escolar são ainda grandes. 

Baseado nesta realidade e não numa qualquer outra inexistente é que temos que pensar Que 

Futuro para a Educação? 

Como todos sabemos a Educação permite o desenvolvimento harmonioso e integral dos 

indivíduos e por este motivo deve ser sempre uma preocupação de todo e qualquer governo. 

Uma Escola Pública é o que o país precisa, que promova a qualidade, dê oportunidade de 

experimentação científica e o contacto com a vida. Uma escola aberta à comunidade, uma 

escola que dê resposta ao tecido empresarial. Uma escola que promova igualdade de 

oportunidades, combata o analfabetismo, o abandono escolar e aposte na qualificação social 

e profissional das crianças, dos jovens e de todos aqueles que procuram o sistema. 

 

 

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. Criar equipas educativas para apoiar todos os alunos com dificuldades; 

 

 

2. Aumento nos apoios sociais a alunos carenciados.  

 

 

3.       

 


