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 de Trancoso // Escola Secundária c/ 3.º CEB

Gonçalo Anes Bandarra
Circulo: Guarda
Sessão: Secundário

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

Medida -1
Nos tempos actuais, a estreita ligação da escola obriga a que exista uma cada vez maior
ligação entre a escola e o trabalho, e que a vivência de situações concretas do mundo laboral,
ajudarão a cimentar este melhor ajustamento entre as duas instituições (escola/trabalho):

Medida - 2
Considerando que com a evolução tecnológica em geral e das TIC aplicadas à área educativa,
se abriram perspectivas novas e aliciantes no campo educativo/formativo:

Medida - 3
A importância do Local em contraponto ao Global, constitui-se como um dos territórios
educativo/afectivos mais importantes de preservar, tendo sempre em conta que na
subsidiariedade dos lugares reside uma das esperanças mais fortes na educação do Futuro:

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

1. "A formação educativa deverá incluir uma componente prática em contexto de trabalho"
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2.
"Criação de estruturas conducentes à implementação de ensino à distância na área
do e-learning"

3.
"Conceder às comunidades locais poderes na execução de políticas educativas autónomas"

