
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 SECUNDÁRIA DE TONDELA 

Circulo: VISEU 

Sessão: SECUNDÁRIO 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Estamos conscientes que no futuro, a sociedade será tecnologicamente muito mais avançada. 

Consideramos que, neste momento, nós, actuais alunos, não estamos a ser preparados para 

esse futuro. 

Hoje, temos a Tecnologia ao serviço da Educação e no futuro, o paradigma mudará: será a 

Educação ao serviço da Tecnologia. 

Estamos preparados para o que aí vem? 

As nossas medidas vão no sentido de, gradualmente, e ao longo dos próximos vinte anos, 

construir um novo sistema educativo, que prepare os Jovens para a grande revolução 

tecnológica que nos espera quando tivermos apenas quarenta anos e que os alunos dos 

próximos anos, não sintam as dificuldades que hoje os adultos sentem. 

Haverá "escola", daqui a 50 anos? 

 

 

 

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

 

1. Digitalização de todos os suportes de aprendizagem, hoje compilados em papel, 

prejudicando o meio ambiente, com fortes custos financeiros para as famílias. 

 

 

2. .Criação de Plataformas digitais de aprendizagem, onde se concentrem todos os recursos 
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necessários às aprendizagens das diferentes áreas do conhecimento, podendo os alunos 

construir um curriculo à sua escolha. 

 

 

3. Construção da "Escola do Futuro", acabando com o actual sistema de educação, que exige a 

mera aquisição de conteúdos para apenas responder a questões de exame. 

Construir uma "escola" que seja um local de socialização, de convivência, onde os alunos se 

dirijam com prazer para retirar dúvidas, onde aprenda a ser um bom cidadão e frequente 

actividades extra-curruculares que os enriqueçam como seres humanos e seres fisicamente 

saudáveis. 

 

 


