
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 Mouzinho da Silveira 

Circulo: Portalegre 

Sessão: Escolar 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

As medidas propostas resultaram do debate realizado na Sessão Escolar. Todas elas se 

enquadram no tema "Que Futuro para a Educação". Os alunos foram esclarecidos pelos dois 

debates que antecederam as eleições, e que contaram com a presença do Senhor Deputado 

Miranda Calha e da Psicóloga da Escola. 

 

 

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

 

1. • As turmas não deviam ter mais do que 20 alunos (o actual número máximo, 28 alunos, 

é muito elevado, o que prejudica o aproveitamento). Consideramos que esta medida iria 

possibilitar um ensino mais individualizado, colmatando o insucesso escolar verificado em 

muitas escolas. Primeiro, as salas de aula não estão preparadas para albergar 

confortavelmente um número de alunos tão elevado. Segundo, o professor teria melhores 

condições para desenvolver uma pedagogia diferenciada, que desse resposta às dificuldades 

apresentadas pelos alunos. Por último, achamos que esta medida é positiva em todos os 

aspectos, pois permite um ensino de maior qualidade para todos. 

 

 

2. • O preço da educação em todos os níveis de ensino (Artigo 74º da Constituição da 

República Portuguesa). De acordo com a Constituição da República portuguesa, o Estado tem 

o dever de assegurar um ensino básico "universal, obrigatório e gratuíto". Consideramos que 

tal não se verifica, atendendo às despesas com livros e materiais escolares. Quanto ao Ensino 

Superior, a Constituição refere que se deve instituir progressivamente a sua gratuitidade. O 

que não se verifica, quer pelas elevadas propinas em Universidades Públicas, como pela 
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dificuldade de acesso a bolsas de estudo. 

 

 

3. Promoção do contacto directo dos Deputados da Comissão Parlamentar para a Educação 

com o quotidiano escolar. Não existe um conhecimento real, proporcional e necessário acerca 

dos problemas e projectos da vida escolar. Assim, não existe uma tomada de decisões eficaz 

em relação à escola. Assistimos à aplicação de leis que não se adequam à realidade da 

escola e que não têm em conta as assimetrias regionais. 

 


