
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 do Cartaxo 

Circulo: Santarém 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

As medidas propostas têm em consideração o contexto educacional, económico e social em 

que vivemos actualmente e às perspectivas que antevemos serem as delineadas no futuro, 

considerando ainda que: 

a) A educação e formação são elementos fundamentais para  a mudança económica e social.  

b)  A flexibilidade e a segurança necessárias à criação de mais e melhores empregos passam 

por dar a todos os cidadãos a possibilidade de adquirir competências-chave e de actualizar as 

suas qualificações ao longo da vida. 

c) A aprendizagem apoia a criatividade e a inovação e propicia uma participação plena na vida 

económica e social.  

 

 

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

 

1. Desenvolver a  educação, a par da investigação e inovação, através de programas e 

iniciativas públicas ou com intervenção do Estado, de forma a ajudar os cidadãos a 

melhorarem as suas competências e qualificações, impulsionando assim o crescimento e o 

emprego, bem como para a igualdade e inclusão social. 

 

 

2. Adaptar os sistemas de ensino às necessidades dos cidadãos e da sociedade em geral, 

abrindo as escolas a actividades que ultrapassem o contexto escolar e envolvam entidades 
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promotoras do espírito empreendedor. 

 

 

3. Fomentar e desenvolver estratégias educacionais que permitam a aquisição precoce de 

aptidões básicas, de forma a combater o analfabetismo  e a criar alicerces importantes para o 

nível de literacia na sociedade. 

 


