
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 SECUNDÀRIA DE SANTA MARIA MAIOR 

Circulo: Viana do Castelo 

Sessão: Secundária 

	  

	  

Projecto de Recomendação: 

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

	  

Quando nos perguntamos QUE FUTURO PARA A EDUCAÇÃO?, arrastamos a convicção de 

que a educação do presente é a chave do futuro da nossa sociedade. 

 Aumentar a qualidade da educação é essencial para a formação de uma sociedade 

dinâmica e para que os cidadãos possam desenvolver as suas aptidões e concretizar as suas 

potencialidades enquanto membros da sociedade.  

 Importa, pois, investir na educação como elemento primordial para a integração de 

fora para dentro e de dentro para fora. Significa isto que, ao mesmo tempo que à escola se 

pede que integre, de fora para dentro, a complexidade e a diversidade sociais, também se lhe 

exige que, de dentro para fora, eduque para a vida numa sociedade complexa e marcada pela 

diversidade. 

 Nesta perspectiva, e tendo em conta que, actualmente, os estudantes já não têm 

garantia de emprego na sua área de especialização, para possibilitar a integração destes e de 

todos na sociedade, torna-se fundamental apostar numa educação que valorize a criatividade, 

a imaginação, a autonomia e a capacidade de empreendedorismo.  

 Por outro lado, considerando que a Educação não abrange somente o Ensino, mas 

também determinados aspectos do quotidiano, nomeadamente os que se relacionam com a 

educação e formação cívicas, importa dar resposta, dentro da Escola, ao desenvolvimento de 

competências que solucionem e previnam comportamentos desviantes, como é o caso do 

bullying.  

 Para além disso, com vista à integração das minorias e à consolidação da relação 

entre os Encarregados de Educação, os seus Educandos e a Escola, é fundamental a criação 

de equipas multidisciplinares.  

 

	  

	  

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



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. 

	  

1. Reformulação global do ensino, com o reforço do papel da educação artística na formação 

dos alunos, sendo integrada em todos os níveis de escolaridade e funcionando como base de 

um novo paradigma educacional. Esta educação deve ter por base a exploração do maior 

número de caminhos para que cada um descubra os seus verdadeiros talentos e paixões, 

facultando aos jovens condições para que sejam capazes de fazer as suas escolhas: o acesso 

ao conhecimento é a principal condição para que as escolhas sejam realmente livres e 

genuínas. Este novo modelo de educação deve também estimular a criatividade dos alunos 

que deverão relacionar as actuais divisões disciplinares de forma transversal, contribuindo 

para o conhecimento da realidade como uma complexa rede de componentes integradas, em 

que o cognitivo e o científico tocam o emotivo e o belo. 

	  

	  

2.	   Prevenção de comportamentos discriminatórios,  nomeadamente o bullying, através da 

criação de campanhas de sensibilização, grupos de apoio, nas Escolas, para as vítimas, 

instalação de sistemas de vídeo-vigilância e aumento de auxiliares de acção educativa.	  

	  

	  

3.	  Criação de equipas multidisciplinares, que contemplem especialistas de várias áreas da 

Saúde, promovendo, por um lado, a participação dos Encarregados de Educação na vida 

escolar dos seus Educandos e, por outro, a integração dos alunos com Necessidades 

Educativas Especiais. Esta aposta na área da Saúde compreenderá também a criação de um 

gabinete médico em todas as Escolas e o acesso a rastreios gratuitos e dentro do recinto 

escolar, nomeadamente aos níveis dermatológico, oftalmológico, dentário, auditivo e da 

terapia da fala. 

  

	  

	  


