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: Colégio de São Teotónio
Circulo: Coimbra
Sessão: Secundário

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

A Educação em Portugal, nos dias que correm, tem algumas lacunas que nós no âmbito deste
programa "Educação, que futuro?", pretendemos preencher de forma a termos cidadãos com
acesso igual à educação, conscientes da sua cidadania e capazes de intervir na sociedade em
que se vão inserir num futuro próximo. Deste modo, apresentamos de seguida, as medidas
delineadas antecipadamente estabelecidas em sessão escolar; sessão esta criativa, dinâmica e
em

que

toda

a

comunidade

educativa

participou.

Como

alunos,

sentimo-nos

responsabilizados por fazer chegar a realidade da Educação em Portugal a quem de direito
com vista a melhorar a sociedade, preparando-nos assim para enfrentar esse desafio.
"A escola ainda não acabou, há sempre tanta matéria a estudar, que eu chego mesmo a ter
medo, de em qualquer momento, já não ter lugar…" Jorge Palma, A Escola.

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

1. Estatuto Artistico - Atribuição de estatuto, à imagem do estatuto do Atleta de Alta

Competição, para alunos que alcancem do 5º grau ou superior a nível musical ou artístico
com níveis de excelência, sendo a única excepção dada a alunos que estudem durante o
ensino secundário em cursos profissionais e alcancem neste caso o nível 3, mas revelando
também níveis de excelência.
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2. Educação Politico-Social - Introdução nos curricula, do 7º ao 9º ano, de uma área curricular
ou não curricular que permita aos alunos adquirir um conhecimento básico sobre a realidade
política, económica e social e do funcionamento dos órgãos de administração do país.

3. Cheque - Escola - Atribuição às famílias de um cheque-escola com um determinado valor
que lhes permita optar pelo melhor projecto educativo e pela escola que a família entender e
que corresponda às suas aspirações.

