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 E.B.2,3/S de Arcos de Valdevez
Circulo: VIANA DO CASTELO
Sessão: SECUNDÁRIO

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

Considerando que se torna fundamental que o professor possua mais formação contínua e
adequada que lhe possibilite o correcto manuseamento e utilização das novas tecnologias, de
forma que o processo de ensino aprendizagem não assentar essencialmente na actividade
livresca de forma a adoptar meios que estimulem a capacidade de investigação dos alunos e
que torne a aprendizagem mais apelativa. O ensino deve atender à dimensão estimulação e à
dimensão do desenvolvimento pessoal e social.
Considerando que na mesma escola subsistem duas escolas: uma dos privilegiados que têm
acesso à cultura e de famílias remediadas ou abastadas e outra cujas famílias raiam a
aculturação, o sistema de ensino deverá ser adaptado à realidade social e económica do país
de forma a proporcionar a mesma igualdade de oportunidades.
Considerando que os valores da iniciativa, respeito, liberdade e igualdade, entre outros, são
fundamentais na formação da pessoa, como é essencial incutir o gosto pela investigação e
inovação, o sistema de ensino deverá repensar o currículo dos diferentes níveis de
escolaridade, de forma a que o aluno seja um cidadão capaz de se adaptar a qualquer
situação no mercado de trabalho, contribuindo para desenvolvimento do país e ao mesmo
tempo diminuir o insucesso escolar e o desemprego.

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.

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

1. Promover a aplicação no ensino de novos métodos de trabalho, recorrendo às novas

tecnologias e ao uso de meios audiovisuais, nomeadamente o vídeo.

2. Mudar o sistema de ensino de forma a adequa-lo à realidade económica e social do país,
apostando na mudança de comportamentos e atitudes da nossa população em relação à
Escola.

3. Alterar o sistema de ensino de forma a assentar mais na investigação e promover a
cidadania, para que no final do secundário o aluno esteja preparado para se adaptar a
qualquer situação do real social, de forma a que o sistema acentue os princípios da
autonomia e da iniciativa, desenvolvendo o gosto pela inovação e investigação .

