
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 Profissional Mariana Seixas - VISEU 

Circulo: Viseu 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Que Futuro para a Educação? É uma questão que todos nós colocamos. Vivemos numa 

sociedade onde os valores cívicos tendem  a ser esquecidos, onde a falta de informação é 

tantas vezes causa de graves problemas na saúde e na construção da pessoa na Sociedade. 

Para tal devemos apostar na Formação Cívica com rigor e qualidade para que se evitem tais 

problemas. 

Infelizmente não só os valores cívicos urgem na sociedade, a desigualdade de oportunidades 

no ensino leva a causas como o abandono escolar e a impossibilidade de continuar os 

estudos, pois as oportunidades não são as mesmas para todos, o acesso ao ensino superior é 

tantas vezes impossível por dificuldades financeiras. Queremos contrariar esta realidade, 

criando um programa que permita o acesso ao ensino superior a todas as classes sociais.  

Assim na nossa opinião o Futuro para a educação passa por uma verdadeira formação cívica e 

uma real igualdade no ensino.   

 

 

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

 

1. Reformulação da disciplina de Formação Cívica. 

 

 

2. Igualdade de oportunidades em todas as vertentes do Ensino. 
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