
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: Colégio de Campos 

Circulo: Viana do Castelo 

Sessão: Escolar 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Considerando que uma das prioridades da política educativa é o alargamento da escolaridade 

obrigatória, assente num modelo de gratuitidade, parece necessário criar mais mecanismos 

para assegurar a permanência dos alunos na escola, reduzindo ao máximo as despesas das 

famílias com a educação. Cabe ao país apostar e investir na educação, pilar de 

desenvolvimento de qualquer sociedade. Tendo em conta que o actual custo com os manuais 

escolares revela-se excessivo, independentemente do apoio social que as famílias possam 

beneficiar, considera-se importante criar um novo sistema que não implique a aquisição de 

manuais, através de uma parceria entre o Ministério da Educação e as editoras e que fomente 

também a sua reutilização. Esta medida aprofunda um conjunto de valores, tais como a 

responsabilidade, a igualdade, a solidariedade e sustentabilidade ambiental, essenciais num 

mundo que se espera melhor. 

Considerando que outra das prioridades da política educativa é a estabilidade do percurso 

escolar do aluno e do funcionamento das escolas e que a educação não pode ser vista como 

um laboratório de experiências legislativas, indignados com a situação, lançamos um pedido 

de estabilidade e coerência que deverá na prática traduzir-se num período de vigência mais 

alargado das alterações legislativas implementadas na educação e na minimização das 

mesmas.  

Considerando todo o novo contexto educativo da União Europeia, pretendemos uma 

ampliação ao ensino básico e secundário das parcerias entre os sistemas de ensino dos vários 

países, numa perspectiva de abertura a novas oportunidades de mobilidade a nível de 

aprendizagem, bem como a criação de um estatuto e formação igualitário e comum, para 

obtenção de uma resposta aos novos desafios e necessidades colocadas pelo mercado de 

trabalho europeu. 

 

 

 



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. 

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

 

1. Criar um sistema que não implique a aquisição de manuais, através de uma parceria entre o 

Ministério da Educação e as editoras, que fomente também a sua reutilização. 

 

 

2. Estabelecer uma vigência mais alargada das alterações legislativas implementadas na 

educação e a minimização das mesmas.  

 

 

3. Uniformizar o ensino na União Europeia de modo a proporcionar maior mobilidade e 

igualdade de oportunidades. 

 


