
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 c/ 3º ciclo Fernão de Magalhães 

Circulo: Vila Real 

Sessão: Escolar  

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

 Educação, Que Futuro? 

Sendo a Educação um dos pilares mais importantes na nossa sociedade, convém ser 

analisada, reflectida e fundamentalmente melhorada. 

A Educação tem que surpreender,motivar e conquistar-nos a todos em qualquer momento. 

A Escola é um dos espaços privilegiados para experimentar situações desafiadoras do 

presente e do futuro. Assim, o desenvolvimento dos jovens só é possível com a união entre o 

conteúdo escolar e a vivência noutros espaços de aprendizagem. 

Esperamos poder dar algum contributo com as nossas Medidas, relembrando que o futuro 

passa pelo presente com o alicerce do passado.  

 

 

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

 

1. A Escola deve ser um dos locais que deve possuir  maior rendimento do estado, não 

estando sujeitas a conjunturas financeiras. Sendo assim, os cortes que estão a ser realizados 

nas escolas devem ser efectuados de uma forma mais controlada fazendo com que isto não 

interfira na vidas dos educandos e dos docentes e o bem-estar dos mesmos. 

Com isto, deve-se fazer com que haja maior prazer de estudar e maior facilidade de estudo 

apostando assim em metodos de estudo eficazes de forma a cativar o educando conseguindo 

este reter melhor a informação, pois o ser humano retém tudo o que gosta, logo sendo a 

matéria leccionada de uma maneira interessante, o aluno retê-la-á com mais facilidade 
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2. Com a existencia dos cursos profissionais,os alunos com maior interesse em termos 

tecnicos, ou com maior necessidade de inserção na vida activa, optam por estes cursos. 

Contudo, estes cursos deveriam funcionar em estabelecimentos adequados e preparados com 

recursos didácticos e tecnologicos especificos, aquilo a que se designa por escolas 

profissionais. Com isto somos de opinião que cada coisa no seu lugar e sendo assim os cursos 

profissionais devem funcionar nas escolas profissionais não se compreendendo muitas vezes 

a competiçao que se gera entre as escolas públicas e as escolas profissionais.  Temos vindo a 

assistir ao lançamento de cursos em organismos que não têm as minimas condições para que 

eles decorram com eficiência.Qualificação sim, mas com principios  de responsabilidade  de 

modo a termos uma rede de oferta abrangente e digna. 

 

 

3. Para que as aulas sejam mais rentáveis , com melhor aproveitamento, melhorando a 

qualidade das aprendizagens, propomos a mudança da carga horária dos educandos e 

professores, passando as aulas de 90 e 45 minutos para 60 minutos. 

 


