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: Agrupamento de Escolas da Sertã - Escola Secundária Sertã
Circulo: Castelo Branco
Sessão: Secundário

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

“O que separa os países desenvolvidos dos menos desenvolvidos, não é só a existência de um
fosso entre recursos, mas sobretudo um fosso em relação ao conhecimento.”
Joseph Stigliz, Prémio Nobel da Economia, 2001
As desigualdades sociais em Portugal são das mais elevadas da Europa Comunitária,
motivadas sobretudo pelas diferenças ao nível de escolaridade e de formação. A educação é
um pilar fundamental, ao qual se deve dar grande importância, cabendo ao Estado
proporcionar a igualdade de oportunidades e o combate ao insucesso escolar.
O nosso sistema educativo está descontextualizado, numa sociedade economicamente
inconstante, cada vez mais competitiva, exigente e global, em que se impõe a criatividade, a
originalidade, o empreendedorismo e a cooperação, e na escola nos preparam para aplicar
fórmulas e decorar conceitos, moldam-nos o pensamento, barram-nos a criatividade e
restringem-nos a um conjunto de saberes para os quais não encontramos, na grande maioria
das vezes, qualquer espécie de utilidade. Daqui brota o desinteresse, a desmotivação, o
conformismo face ao actual estado de coisas, a indisciplina e uma passividade que em nada
contribui para a estabilidade e a evolução do país.
Consideramos necessário que o sistema educativo seja adequado à realidade presente, que
valorize o potencial de cada um, que capacite para a implementação de projectos que
respondam às necessidades existentes nos vários sectores da sociedade e crie a consciência
de que aquilo que se aprender será um ponto extra para o sucesso e para a qualidade do
serviço prestado à sociedade, finalidade última da educação.
A Educação tem-se vindo a desenvolver ao nível tecnológico, da formação de adultos, da
formação profissional e do alargamento da escolaridade obrigatória. Contudo, estamos numa
crise educativa causada pela descontextualização das disciplinas relativamente ao mercado
de trabalho, ao bullyng, ao excesso de carga horária, à falta de recursos, nomeadamente
financeiros e materiais, indispensáveis a uma educação de qualidade e a vida escolar.
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Neste sentido propomos as seguintes medidas:

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

1. Criação de uma bolsa de material escolar necessário e mais dispendioso, de forma a

promover a equidade e o espírito de solidariedade entre a comunidade escolar.

2. Contextualização das disciplinas do currículo escolar à realidade do mercado de trabalho.

3. Aplicação de testes com maior regularidade e menor densidade de matéria, iguais para
todas as escolas.

