
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: Básica e Secundária Diogo Bernardes 

Circulo: VIANA DO CASTELO 

Sessão: Secundário 

    

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Considerando que, todos os alunos têm direitos iguais, os alunos que necessitam de educação 

especial não devem ser de maneira alguma excluídos da vida escolar. É de notar que a 

educação e a exclusão se encontram de certa forma interligadas, pois, por exemplo, os alunos 

que necessitam de educação especial muitas das vezes não têm uma educação conforme as 

suas necessidades, apenas porque têm carências diferentes dos ditos alunos “normais”. 

Portanto, por estes e muitos outros motivos, achamos necessário a criação de uma verdadeira 

política de educação especial para todos os alunos com necessidade de tal coisa, para que não 

sejam de modo algum excluídos da vida escolar a que tem direito por natureza. (Argumento 

referente à 1ªMedida). 

Considerando que, a educação é essencial para a formação da pessoa enquanto cidadão 

activo na sociedade e que nem todos têm possibilidades de aceder ao ensino, pensamos ser 

necessária uma revisão do sistema. Esta revisão deve ter em vista acabar com as 

desigualdades entre o ensino regular e o ensino profissional, assim como entre o ensino 

particular e o ensino público. Deve-se, então, informar os alunos das ajudas disponíveis, como 

as bolsas de mérito; atribuir quantias para a compra de material e passe escolares iguais, 

conforme os rendimentos de cada família e não conforme o tipo de ensino que o aluno 

frequenta, entre outras. (Argumento referente à 2ª Medida). 

Considerando que, hoje em dia são muitas as facilidades que encontramos no ensino, e que 

estas levam a que os alunos não mostrem todo o seu valor na sala de aula (pensando que não 

é necessário), pensamos e defendemos que devem ser desenvolvidos, entre professores e 

alunos, métodos para as aulas se tornarem mais interessantes e os alunos participarem mais 

activamente. (Argumento referente à 3ª Medida). 

 

 

 



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 uma verdadeira política de educação especial capaz de garantir uma escola 

verdadeiramente inclusiva para todos os níveis de ensino.  

 

 

2. Implementar novas medidas de ajuda financeira (apoio sócio-educativo), de forma a que os 

alunos possam usufruir, de igual forma, da educação. 

 

 

3. Desenvolver o (des) empenho na sala de aula, como forma de combater a desmotivação de 

alunos e professores. 

 


