
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 do 2.º e 3.º Ciclos com Ensino Secundário de Artur 

Gonçalves - Torres Novas 

Circulo: Santarém 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

 

Entende-se por educação o conjunto de processos que têm como objectivo o 

desenvolvimento intelectual, moral, social e físico de todo e qualquer ser humano, permitindo 

a sua evolução cultural e cognitiva, bem como a sua adaptação à sociedade em que se insere. 

Em Portugal é, em grande parte, o Estado que tem que garantir o direito de igualdade de 

acesso à educação, nomeadamente através do ensino escolar obrigatório. 

Tem - se verificado que, no nosso país, cada vez mais há um maior leque de escolhas na 

educação, e que nos últimos anos a taxa de iliteracia tem decrescido de forma muito 

significativa, fruto de todo um esforço que tem vindo a ser tomado para tornar a educação 

um bem/serviço acessível a toda a população. No entanto, actualmente, o país não precisa 

apenas de uma grande oferta educativa: é necessário investir na qualidade da aprendizagem, 

na qualificação e na inovação. Uma educação melhor hoje é meio passo andado para um 

futuro melhor amanhã. 

Considera-se que esta melhoria na qualidade do ensino, em Portugal, se pode obter através 

de uma maior rentabilização do trabalho de cada aluno, através de uma maior motivação 

para a educação de cada cidadão, bem como por uma maior equidade de oportunidades 

entre as várias formas de ensino. São nestas três principais ideologias que assentam as 

medidas propostas pela nossa escola. 

 

 

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

 

1. Redução do tempo estipulado para cada aula e diminuição do número de alunos por turma.  
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2. As aulas de substituição devem ser realizadas se, e só se, acrescentarem valor à 

aprendizagem dos alunos. 

 

 

3. Alteração do modo de destribuição dos fundos europeus destinados aos cursos 

profissionais.  

 


