
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: EB 2,3/S Dr. José Leite Vasconcelos 

Circulo: Viseu 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

     A Educação é o futuro de qualquer país. Nos dias de hoje, a concepção de escola está 

bastante diferente da forma como era percepcionada no tempo dos nossos pais e avós. Hoje, 

não podemos encarar a escola como, meramente, um lugar de transmissão de conteúdos 

escolares, pois o seu espectro de influência é muito mais abragente, contemplando também 

aspectos da esfera sócio-cultural, fundamentais para a construção do ser humano. 

     Desta forma, é importante repensar o sistema educativo de forma a melhorar as condições 

físicas das escolas, para que muitas das assimetrias regionais sejam minoradas, no sentido de 

se conseguir uma verdadeira igualdade de oportunidades, contemplando o multiculturalismo 

escolar. 

     Podemos considerar que na sociedade actual, cada vez mais globalizada, onde a tecnologia 

está na ordem do dia, urge uma aposta mais significativa da mesma, no sector educativo, 

assim como se deverá reflectir sobre a duração dos actos lectivos, ideias às quais se 

acrescenta a necessidade de se dinamizar um diverso conjunto de actividades extra-

curriculares, que devem complementar o processo de ensino-aprendizagem, no sentido de se 

promover uma cidadania mais completa e activa. 

    Assim, propomos à Assembleia da República as seguintes medidas:  

 

 

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

 

1. Imposição, em definitivo, das tecnologias nas escolas. 
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2. Promover actividades extra-curriculares no âmbito desportivo, cultural, artístico, de apelo à 

criatividade. 

 

 

3. Redução do tempo lectivo de cada uma das aulas, passando para 60 minutos. 

 


