
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: Etap - Unidade de Formação de Valença 

Circulo: Viana do Castelo 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Hoje em dia, uma grande parte dos Encarregados de Educação vivem afastados do meio 
escolar, deixando muitas vezes os filhos ao acaso. Esta situação, pode trazer consequências 
graves, quer no presente quer, no futuro. Os filhos criam autonomias próprias vs impróprias, 
que adquirem como suas e os Encarregados de Educação encontram, posteriormente, em 
casa grandes barreiras à sua educação. Muitas vezes, apercebendo-se muito tarde, de vícios 
ou comportamentos desviantes, os quais, se tivessem um acompanhamento próximo dos 
Encarregados de Educação, poderiam ser minimizados ou mesmo evitados.  

É neste sentido, que consideramos fundamental a proximidade dos pais com a escola, criando 
a própria escola dinâmicas para os atrair; no entanto, o Encarregado de Educação, deve ser 
pró-activo e não deixar à escola o papel de “Pai e Mãe”. Na medida, colocamos ainda a 
hipótese dos Encarregados de Educação serem penalizados na atribuição do Abono de 
Família, no caso de, pelo menos, trimestralmente, não se dirigirem ao estabelecimento de 
ensino.  

Consideramos ainda que, a escola deve ser atractiva de modo a cativar os jovens, atendendo 
a que os mesmos já tem uma vida muito intensa extra-escola. 

Assim, propomos uma revisão urgente dos planos curriculares, dando primazia a matérias no 

âmbito da Cidadania e participação cívica, com visitas de estudo, conferências e aulas abertas 

onde se abordem temas que os jovens julgam conhecer, mas que efectivamente, não 

conhecem, como: a Educação Sexual, Planeamento Familiar; Saúde, Segurança, entre outros. 

Para o efeito, sugerimos/ propomos as seguintes medidas: 
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Medidas propostas: (redigir com clareza e objectividade, sem alíneas) 

 

1. A educação apenas terá futuro com um profundo envolvimento dos Encarregados de 

Educação na Escola, mesmo que isso, obrigue a uma penalização na atribuição do Abono de 

Família/ Prestações Familiares. Esta penalização, seria aplicada aos encarregados de educação 

que não comparecessem na Escola quando convocados, existindo a obrigatoriedade de 

contactarem a Escola, pelo menos, uma vez por trimestre. 

 

 

2. A educação apenas terá futuro com uma profunda transformação dos planos curriculares, 
incidindo,  em disciplinas/ áreas que promovam a cidadania activa e a informação sobre 
problemas que interessem aos jovens, como a educação sexual, planeamento familiar, saúde 
e segurança.  

 

 

3.       

 


