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 Secundaria de Bocage - Setúbal
Circulo: Setúbal
Sessão: Secundário

Projecto de Recomendação:
Exposição de motivos:

(considerações ou argumentos que justificam ou enquadram as medidas propostas)

Estamos convictos de que pouco poderemos avançar no campo educativo se o ensino não for
considerado prioritário na dotação de recursos, na atenção institucional e também como
centro dos interesses públicos e políticos.
Parece-nos que a educação , no nosso século, tem estado perpetuamente em crise, mas
cremos que é um bem valioso e inestimável porque deve contribuir para a formação integral
dos seres humanos. Nesta medida o que nos parece significativo

na questão da

aprendizagem é,não apenas o mero acto de podermos aprender, mas sim o de aprender de
outros e ser ensinado. Esta constatação torna-nos participantes de um universo que
designamos - humanidade e que nos diferencia das outras espécies.
Não poderíamos ficar indiferentes perante estas preocupações que se prendem com o futuro
da educação.Citando Aristóteles, diriamos:" Uma vez que o fim de toda a cidade é único, é
evidente que, necessariamente, será uma e a mesma educação de todos e que o cuidado com
ela deve ser comum… A formação nos assuntos da comunidade deve ser também
comunitária. Simultaneamente considerar-se que nenhum dos cidadãos pertence a si mesmo,
que todos pertencem à cidade, pois que cada um é uma parte dela. E o cuidado com cada
parte deve referir-se, naturalmente, ao cuidado do conjunto…" (Aristóteles, Política. Livro
Oitavo, I)
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Medidas propostas:

(redigir com clareza e objectividade, sem alíneas)

1. Redução da duração dos blocos de aulas de 90 minutos para 50 minutos com vista ao

aumento dos indíces de atenção e concentração dos alunos, contribuindo para a melhoria dos
seus desempenhos e aproveitamento escolar

2. Aumento do nº de assistentes operacionais nas escolas no sentido de contribuir para a
segurança dos alunos e vigilância nos espaços escolares

3. Dignificação dos Cursos Profissionais e dos alunos que os frequentam combatendo a
discriminação social, com vista a um real investimento na formação técnica e tecnológica dos
mesmos, favorecendo a qualidade e rigor do ensino ministrado

