
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 Penalva do Castelo    

Circulo:      Viseu 

Sessão:     Secundário  

 
 

 

Projecto de Recomendação: 

Exposição de motivos: (considerações ou argumentos que justificam ou enquadram as medidas propostas) 
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        Propomos a igualdade entre os Cursos Científicos  e os  Cursos Profissionais, 

nos apoios monetários concedidos, pois consideramos esta situação injusta  e contrária ao 

princípio da igualdade perante a lei e da igualdade de oportunidades no acesso à educação, 

consagrados nos artigos 13º e 74º da Constituição da República Portuguesa. 

  Um aluno que escolha seguir um Curso Técnico Profissional tem todo o apoio a nível 

monetário por parte da escola, (material escolar, transporte, alimentação…), o mesmo não 

acontece com um aluno que escolhe seguir um curso de prosseguimento de estudos, a este 

a escola não oferece o mesmo tipo de ajuda monetária no ensino secundário. 

Queremos esta situação alterada tanto mais que ao Estado compete “Estabelecer 

progressivamente a gratuitidade de todos os graus de ensino”, segundo o artigo 74º  da 

actual Constituição. 

      Propomos, também, o fim das aulas de substituição nos actuais moldes, dado serem 

na maioria dos casos uma perda de tempo, elas só deveriam existir se fossem para 

compensar e continuar as aulas dos professores que faltam. 

       Os alunos são obrigados a ir para a escola mais cedo ou sair mais tarde quando 

sabem que o professor vai faltar só para não terem faltas, isto é um absurdo, quando a 

escola não está organizada no sentido de compensar de forma produtiva estas aulas de 

substituição, a que agora lhe chama outro nome, mas nada mudou. Para os alunos era mais 

vantajoso utilizarem livremente estes tempos, na biblioteca , que agora está quase sempre 

deserta durante o período lectivo, a estudarem nas salas de estudo ou a conviverem. 

 
 

 

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

 

1. Propomos que exista igualdade no apoio monetário dado aos diversos cursos do ensino 

secundário, nomeadamente entre os Cursos Científicos e os Cursos Profissionais 
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2. Propomos que as aulas de substituição nos cursos científicos, só existam quando a escola 

tiver nos seus quadros professores, que durante todo o ano consigam garantir a substituição 

na sua disciplina.      

 
 

 

3.      

 
 


