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 c/3º CEB José Macedo Fragateiro
Circulo: Aveiro
Sessão: Secundário

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

A Educação engloba o processo de ensino e aprendizagem. É um fenómeno que ocorre em
qualquer sociedade, sob variadas formas, sendo responsável pela transmissão, às gerações
vindouras, dos modos de ser, estar e agir necessários a uma convivência harmoniosa entre
todos os seus membros. Daí a pertinência do tema "Que Futuro Para a Educação".
A concepção da Escola enquanto entidade responsável pela correcção das desigualdades
sociais e pela promoção da igualdade de oportunidades, está no centro da nossa matriz
cultural e encontra‐se plasmada no código genético do modelo de Estado Social, tão discutido
na actualidade.
É na Escola que se deve começar a experienciar a vivência democrática, seja através da
participação nas associações de estudantes, seja nos órgãos escolares onde os alunos tenham
representação.
Desta forma, e para incentivar os futuros cidadãos à participação cívica na gestão da coisa
pública, a Escola deve promover a dinamização de conteúdos curriculares úteis ao bom
desempenho dessa tarefa. Entendemos que é na Escola que deverá começar a transformação
modernizadora e emancipadora da sociedade.
Assim, para o melhoramento de educação em Portugal, propomos as seguintes
medidas:

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

1. Criação de uma plataforma de ligação entre os estabelecimentos de ensino e as instituições

profissionais, de forma a permitir a vivência de um dia, por período escolar, no mundo do
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trabalho.

2. Cessar as aulas de substituição.

3. Melhorar a preparação dos alunos do ensino básico.

