
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 Profissional Infante D. Henrique 

Circulo: Porto 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Acreditamos que uma reflexão séria sobre O Futuro da Educação só é possível se pensarmos 

sobre o que consideramos serem os pontos mais preocupantes da Educação em Portugal. 

Deste modo, os deputados da Escola Profissional Infante D. Henrique recomendam à sessão 

distrital a adopção das seguintes medidas: 

 

 

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

 

1. - Penalização séria da indisciplina para os alunos, através do cumprimento de trabalho 

comunitário sério e para os seus pais, através do pagamento de uma coima via Ministério das 

Finanças. 

 

 

2. - Porque consideramos que a escola deve ser para quem a merece e valoriza, defendemos a  

diminuição da  escolaridade obrigatória do 12º ano para o 9º ano. Que esta medida não 

signifique a exclusão dos alunos carenciados, uma vez que as despesas geralmente atribuídas 

ao percurso escolar destes alunos (aquisição de manuais e material escolar) deverão ser 

totalmente financiadas pelo Estado. A contrabalançar esta medida, propomos igualmente, o 

fim da atribuição de subsídios a alunos que, apesar de terem comportamentos indisciplinares 

graves, continuam, ad eterno, a beneficiar destes subsídios e até de transporte escolar 

gratuito. 
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3. - Existir um diálogo efectivo entre representantes dos diferentes sectores da sociedade             

(universidades, empresas privadas das diferentes vertentes) de modo a equilibrar as 

necessidades do país e as opções de cursos/formação. Só assim é possível a verdadeira 

valorização dos currículos e não apenas das competências. 

 


