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 Básica e Secundária Gonçalves Zarco
Circulo: Região Madeira
Sessão: Secundário

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

Desde sempre, e a História é exemplo disso, a educação patenteou a sua importância na
formação integral dos jovens. Sendo a mesma entendida como um processo global e
globalizante que não fica apenas na escola, mas que se estende a todos os estratos da
sociedade. Já os antigos Egípcios, os Gregos e os Romanos apresentaram esta noção de
educação como um todo investindo em áreas globalizantes de saber. Actualmente, em pleno
século XXI, e dentro da perspectiva que “novos empregos requerem novas competências” é
necessário apostar na formação dos professores sendo que são eles, tal como acontecia com
os antigos pedagogos, que formam os futuros cidadãos. Razão, mais do que suficiente, para
investir e valorizar estes profissionais reduzindo a sua excessiva carga burocrática. Por outro
lado, e numa sociedade cada vez mais global, é necessário apostar de forma concreta em
métodos de ensino que permitam desenvolver a criatividade e a inovação, não descurando a
literacia e a numeracia, dentro de um contexto de competências digitais e transversais. Os
jovens, cada vez mais, querem sentir-se activos dentro da sociedade, da qual fazem parte,
reclamando o encurtamento de distâncias entre estes e o Ministério da Educação.

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

1. Apostar na contínua formação dos professores e diminuir a sua carga administrativa e

burocrática.

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.

2. Apostar em novos métodos de ensino e de avaliação como garante do sucesso educativo.

3. Diminuir a distância entre alunos e Ministério da Educação.

