
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 de Formação Social Rural de Lamego 

Circulo: Viseu 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

     A Escola é um meio de Formação, Integração e Informação. Todos os alunos devem ser 

tratados da mesma forma e ter o mesmo número de oportunidades. Neste sentido, é de 

referir que, após a massificação escolar, a Educação passou a basear-se numa teorização 

bastante divulgada "Uma Escola de Todos e para Todos", algo a que nem sempre assistimos. A 

Escola deve ser entendida como um meio de transporte para a vida activa, isto é, a obtenção 

de competências para, posteriormente, serem aplicadas no mercado de trabalho. Esta Escola 

a que assistimos nem sempre é perfeita, e não é isso que se pretende. Como em tudo na vida, 

nada é perfeito. 

     Quantas injustiças, infelizmente, são observadas recorrentemente. Assim, pretendemos 

dar voz a algumas das medidas que gostaríamos de ver implementadas, no sentido de fazer 

com que o espaço escola se tornasse, verdadeiramente, um espaço Totalitário e Igualitário, 

isto é, de todos e para todos. Deste modo, e com base em estudos por nós realizados, 

decidimos elaborar um conjunto de medidas que nos ajudadriam a promover um Futuro 

bastante mais risonho para a Educação, a saber:  

 

 

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

 

1. Atribuição de bolsas de mérito justas. 

 

 

2. Melhor acompanhamento no esclarecimento de dúvidas acerca dos diversos cursos com 

maior saída profissional e inserção no mundo do trabalho, tanto a nível secundário como a 
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nível superior, estabelecendo Protocolos entre os estabelecimentos de ensino e as 

Instituições empresariais. 

 

 

3. Combater o Insucesso e Abandono Escolar através de um ensino de rigor e exigência, 

principalmente no ensino básico, no que diz respeito aos domínios da leitura, da escrita e do 

cálculo matemático, apostando, também, numa verdadeira educação inclusiva.  

 


