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 Padre Benjamim Salgado- Joane, Vila Nova de

Famalicão
Circulo: Braga
Sessão: Escolar

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

Todos têm consciência da necessidade de uma transformação na Educação em Portugal para
que se adeqúe aos novos desafios que lhe são colocados. Ao longo dos anos, entre outros
temas, tem vindo a ser regularmente discutida, tanto na sociedade escolar como na
sociedade civil, a questão da desigualdade entre os alunos com maiores e com menores
possibilidades económicas.
Outro assunto pertinente tem a ver com modernização das escolas em temos gerais e,
concretamente, na aplicação e utilização das novas tecnologias.
Considerando estes factos, os deputados da Escola Secundária Padre Benjamim Salgado
propõem, para debate na Sessão Distrital, as seguintes medidas:

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

1. Eliminação dos benefícios para os alunos que frequentam Cursos Profissionais e a

permissão da candidatura à Bolsa de Mérito a todos os alunos independentemente da sua
condição de subsídio escolar.

2. Implementação generalizada do uso de manuais escolares virtuais.
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