
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 do Alto Minho Interior - Paredes de Coura 

Circulo: Viana do Castelo 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

 

 A educação faz parte da nossa origem. Educação é a transmissão de conhecimentos e a 

preparação dos jovens para a vida. É o desenvolvimento de valores, acções e autonomia.  

A melhor forma de pensarmos em nós, jovens de hoje, é pensarmos nos jovens que já 

existiram. Temos que ter a consciência de que se hoje temos problemas na educação é 

porque ontem alguém agiu mal.  

A família tem um papel primordial no que diz respeito à educação e isso reflecte-se no 

comportamento e nas atitudes que os jovens têm em sociedade.  

Se pretendemos viver em sociedade temos que seguir certas regras pois a nossa liberdade 

acaba quando começa a dos outros. Sendo assim as atitudes inadequadas nas salas de aulas, 

nomeadamente a nível de comportamento, invadem e descaracterizam a aprendizagem, a 

educação em si.  

Hoje, a sociedade global, que é simultaneamente multicultural, exige uma escola inclusiva, a 

qual deverá processar-se com base numa educação para todos, implicando uma 

responsabilização do meio envolvente e abrangendo um maior número de intervenientes no 

processo educativo. Assim, a Sociedade e a Escola, devem ser interculturais para serem 

integradoras, inclusivas, equitativas, justas, responsáveis e solidárias. Incluir é muito mais que 

integrar.  

Os nossos temas não são singulares. O futuro depende de todos nós. É importante expressar 

sentimentos, opiniões, criticar e divulgar ideias, sugestões, educar e ensinar, para que 

possamos melhorar.  

Defender a nossa causa, se esta se revelar justa, não é propriamente um acto de coragem, 

define-se como sendo um acto de liberdade de expressão.  

Temos de fazer diferente para que no futuro a educação seja diferente.  
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Medidas propostas: (redigir com clareza e objectividade, sem alíneas) 

 

1.  Melhorar o comportamento dos alunos nas escolas - propomos a criação de uma 

assembleia de turma, mensal, que consiste na criação de um espaço onde os alunos e 

professores podem debater situações comportamentais e onde promovem o apadrinhamento 

dos alunos de forma a ajudar na alteração de comportamentos e a melhor integração na 

comunidade educativa.  

 

 

2.  Tornar as escolas mais inclusivas -. a área de maior dificuldade dos jovens com 

necessidades educativas especiais permanentes relaciona-se com o comportamento 

inadequado a que estão sujeitos por parte da sociedade e por, ainda, alguma inadequação 

das condições físicas e humanas das escolas. A melhoria dessas condições físicas e humanas 

resultará numa melhor inclusão desses jovens na escola e, por consequência, na sociedade.  

 

 

3.  Criação de um espaço intercultural - A interculturalidade pressupõe a educação 

democrática, bem como a oposição à supremacia de umas culturas sobre outras. O conceito 

de interculturalidade tem uma forte relação EP000-04 Pag.2/2  

com o de educação, ambos uma necessidade e exigência da sociedade. Por isso propomos, na 

escola multicultural, a criação, de um espaço intercultural de forma a visar a partilha de 

culturas através de actividades interculturais, criando, assim, um clima favorável entre todos 

os parceiros educativos.  

 


