
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 Secundária com 3º Ciclo Dr. João de Araújo Correia 

Circulo: Vila Real 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

As implicações da globalização, as novas tecnologias da informação e a economia do 

conhecimento estão a mudar a perspectiva pela qual a sociedade encarava a educação e o 

ensino. A educação formal está a dar lugar ao princípio da aprendizagem ao longo da vida. 

Existem cada vez mais oportunidades para que os indivíduos se envolvam, no decurso das 

suas vidas, em actividades de formação fora da sala de aula tradicional. 

Queiramos ou não, a educação está a mudar. 

São vários os desafios que se colocam à educação no futuro. Desde logo, o papel que 

desempenha na correcção das desigualdades sociais. Por outro lado, reconhece-se a 

necessidade urgente de continuar a desenvolver estratégias que potenciem um maior grau de 

participação dos interessados no processo educativo, na tomada de decisões sobre a política 

educativa.  

As novas tecnologias poderão vir a promover uma desescolarização? Ou, então, persistirá o 

modelo de ensino tradicional? Como acompanharão os currículos estas transformações tão 

rápidas? 

Estas questões orientaram a nossa reflexão e permitiram elaborar um conjunto de propostas 

que, como deputados à Sessão Escolar, gostaríamos de ver adoptadas e vertidas na legislação. 

 

 

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

 

1. Proceder à alteração dos currículos dos Cursos Científico-Humanísticos de modo a 

proporcionar aos alunos que os frequentam um maior contacto com a realidade profissional 

que aqueles põem à sua disposição, permitindo aos jovens uma escolha futura mais 
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consciente no seu percurso universitário e, simultaneamente, uma continuidade na 

abordagem dos conteúdos científicos. 

 

 

2. Criar uma plataforma na Internet, de abrangência nacional e da responsabilidade do 

Ministério da Educação, na qual os alunos do Ensino Básico e do Ensino Secundário acederiam 

para esclarecerem dúvidas científicas e preparem os seus exames nacionais. 

 

 

3. Incluir no Órgão de Gestão Escolar um representante dos alunos eleito anualmente por 

toda a comunidade discente, que tivesse uma função de consulta, sendo ouvido antes do 

processo de tomada de decisões. 

 


