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 Barcelos
Circulo: Braga
Sessão: Secundário

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

Considerando que ambos os cursos do ensino secundário, o ensino profissional e o regular,
capitalizam vantagens que, na sua maioria, não se transferem de uma oferta para a outra,
pretende-se com a reivindicação de uma maior igualdade entre os mesmos não retirar
privilégios a qualquer um deles, mas apenas colocá-los num diálogo qu seja proveitoso para
todos os alunos que o frequentam. Julgamos que isto seria um investimento para um (melhor)
futuro da Educação que se traduziria, reconheça-se, num (melhor) futuro de Portugal.
O estado social deverá servir-se, neste desejável contexto de maior igualdade, de todos os
mecanismos que tiver ao dispor para assegurar que não são criadas barreiras no acesso ao
conhecimento por falta de meios económicos. Para isso, é necessário sedimentar a acção
social, estendendo os domínios da sua aplicação.
Olhando ainda à conjuntura económica actual, o momento é, sem dúvida, o mais oportuno
para se promover o espírito de partilha nas escolas, visando a evolução para uma sociedade
mais justa e solidária aos problemas do outro.

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

1. Igualdade entre cursos profissionais e regulares

2. Oportunidade igual para todos (redefinição da acção social)

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.

3. Partilha de materiais didácticos - livros, enciclopédias, portefólios, dossiers, capas para
Desenho, etc.

