
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 EB 2e3/S. de São João da Pesqueira 

Circulo: Viseu 

Sessão: 20/01/2011 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Futuro... Que futuro para a educação? 

Em debate estiveram expostas as diferentes necessidades e carências ao longo do território 

lusitano, solucionando estas, zelamos pelos direiros e deveres de todos os alunos atendendo 

à economia da sociendade portuguesa. 

A nessecidade de pôr em vigor medidas, focadas nos valores essenciais do ser humano, o 

civismo, a disciplina, o respeito, a educação coloca-nos em mãos o trabalho de lutar  pelo 

futuro da educação, com mais e melhores portas abertas ao nosso conhecimento. 

Temos como base a clareza, ou seja, a forma como são os desenvolvimentos a posteriori do 

nosso desempenho permitindo melhorias a nível profissional, na nossa futura função no país. 

Assim sem mais alargamentos temos como problema principal a formação de novos futuros  

com a utilização de novos meios, modificados/ melhorados e como solução as medidas abaixo 

representadas.  

 

 

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

 

1. Reforço  dos pilares da educação básica (1º e 2º ciclo) para dessa forma se efectuar uma 

educação com fundamento dos alunos e desse modo prepará-los para os anos seguintes e 

dentro destes pilares promover a área de formação cívica, pensando os temas a tratar em 

função dos problemas específicos de cada comunidade escolar podendo ser pré defenidos 

pelos orgãos de direcção.    
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2. Melhoria dos apoios cedidos às escolas adequando-os às necessidades da comunidade 

escolar em função das regiões urbanas/ rurais, incentivando o desenvolvimento sustentável 

como: investimentos em paineis solares e manuais informáticos e a participação mais activa 

do tecido empresarial ou empregardor, possibilitando a candidatura a bolsas de estudo, 

concedidas pelas autarquias municipais. 

 

 

3. Alteração no ensino corrente nos estabelecimentos de ensino a nível nacional, criando 

espaços próprios, se possível separados, para alunos com necessidades educativas especiais e 

com tendência para o abandono e insucesso escolar, uma vez que a especificidade destas 

formações não deverá passar por um ensino teórico de sala de aula. Esta medida deverá ser 

implementada com um forte apoio de técnicos especializados em áreas de orientação 

educacional ou de ensino especializado.   

 


