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 FAFE
Circulo: BRAGA
Sessão: SECUNDÁRIO

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

A escola é uma célula fundamental na construção de uma sociedade. Tem um papel essencial
na perpetuação, reconstrução, manutenção, crescimento, desenvolvimento cultural, social e
económico do mundo em permanente devir. Para que haja um olhar efectivamente atento, a
escola pode e deve ajudar na construção de cidadãos livres e de pensamento autónomo,
preparados para os desafios da sociedade do seu tempo.
A escola deve ser encarada como preparação para a vida activa. Por isso, aprendemos e
apreendemos valores, já que a escola é a instituição que nos pode orientar na nossa vida
futura, fornecendo-nos ferramentas que serão os pilares da nossa formação. Deste modo, a
Escola deve ser motivadora e acolhedora, sendo urgente haver uma renovação do parque
escolar; inclusiva, para tal deve incentivar os alunos mais carenciados, promovendo a
igualdade de oportunidades
A escola deve ter uma maior proximidade e interacção com o meio envolvente,
estabelecendo relações e cooperando com todas as entidades no concelho, assim como
preparando os seus alunos para a vida activa, preparando-os para entrarem no mercado de
trabalho.

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

1. Considerando o exposto, propomos: Um alargamento da Filosofia a faixas etárias mais
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baixas, nomeadamente ao primeiro ciclo do Ensino Básico. Propõem-se, ainda, uma
abordagem filosófica de teor mais prático, quer nas resoluções do dia-a-dia, quer na ajuda das
problemáticas adjacentes à problematização dos porquês.

2.
Consideramos que o ensino deveria ser igual para todos (gratuito), não ocorrendo à
diferenciação monetária entre alunos e agrupamentos escolares, propomos incentivos
escolares, como a criação de um Fundo de Livros para minorar os custos, que por objectivo
dimimuir os custos dos agregados familiares relativamente à educação. Este Fundo deverá de
ser interno, intrínseco a cada Agrupamento/Unidade Orgânica.

3.
Considerando o exposto, propomos: a reestruturação dos programas leccionados, tornandoos mais prático, tendo em vista a preparação dos alunos das nossas escolas para o mercado
de trabalho; a criação de protocolos entre a escola e as entidades do concelho, para que os
alunos consigam desenvolver as suas capacidades físicas e intelectuais e, deste modo, serem
incentivados a praticar o que mais gostam; e a diminuição da carga horária lectiva, de modo a
que os alunos possam usufruir dos protocolos estabelecidos pela escola.

