
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: Agrupamento de Escolas de Carregal do Sal 

Circulo: Viseu 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Em 1910, com a República, nasceu também um sistema de educação que se queria (na óptica 
dos seus revolucionários) tendencialmente gratuito e que evoluísse em conformidade com os 
seus ideais. Isto é, uma educação que fosse para todos (uma realidade até então 
desconhecida), uma educação justa e que privilegiasse os valores humanos e os seus 
potenciais. Sistema este que surgiria também como um corretor de desigualdades sociais e 
um criador de igualdade de oportunidades.  

Este sistema de ensino é igualmente importante pelo facto de ser um investimento ímpar no 
futuro de qualquer jovem, pois é através do processo de qualificação que se adquirem 
conhecimentos e atitudes que se mostram essenciais no momento da empregabilidade 
efectiva. 

É essencial também que neste momento se olhem para desafios e obstáculos que devem ser 
ultrapassados, como é o caso do grande atraso de Portugal em relação aos seus países 
vizinhos (muito devido à política de educação levada a cabo pelo regime autoritário de 
Oliveira Salazar, que por muitas vezes não investiu na emancipação mental dos jovens). Para 
além deste atraso, existem outros problemas aos quais devemos estar atentos, como é o caso 
das altas taxas de abandono e insucesso escolar, a violência escolar, as garantias de acesso às 
condições necessárias para frequentar a escola, a alimentação, os transportes e mesmo as 
actividades extra-curriculares.   

Neste sentido, e por concluirmos que a educação é preponderante para a igualdade e para o 

sucesso e realização pessoal, e por muito ainda haver a fazer, cabe nos a nós jovens lutar 

acerrimamente por uma educação que esteja ao alcance de todos, mesmo dos mais 

desfavorecidos. Lutar por uma educação que faça honrar os ideais republicanos, de forma a 

valorizar realmente as nossas capacidades enquanto estudantes. 
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Medidas propostas: (redigir com clareza e objectividade, sem alíneas) 

 

1.  Reforma no Ensino Português: redução do tempo de aula, de 90 minutos para 60 

minutos sem diminuir a carga horária total de cada disciplina. 

 

 

2.  Extensão das actividades práticas aos alunos do ensino regular, de modo a ajudar os 

alunos a determinar a sua vocação profissional através do conhecimento e contacto com 

profissionais ligados a diferentes áreas de trabalho.      

 

 

3. Implementação de uma disciplina (de carácter formativo) de Suporte Básico de Vida. 

 


