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 de Murça
Circulo: Vila Real
Sessão: Secundário

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

Após o 25 de Abril, a educação ganhou nova importância, passou a ser considerada como um
dos pontos mais importantes no nosso país. Portugal começou a investir na educação como o
modo de desenvolver económica e socialmente o país, actualmente todos nós temos acesso a
bibliotecas escolares equipadas, a bolsas de estudo, a um acesso mais generalizado ao ensino
superior, estabelecimentos de ensino com melhores condições, etc. Sabemos que uma
sociedade evoluída tem de ser uma sociedade bem instruída, formada e claro, informada
assim sendo, o nosso ensino apesar de estar a acessível a todos, muita coisa ainda tem de
mudar e claro de aperfeiçoar! Não podem nem devem ser apenas a estatísticas que estão no
centro das preocupações do M. da Educação também, o verdadeiro conhecimento (aquele
que permite a ascenção das civilizações) deve valer!Todos os jovens no nosso país e mundo
ocidental, têm acesso a este privilégio que é a educação, onde deveríamos aprender não só a
ler, escrever, as regras da matemática, bem como a formar-nos enquanto cidadãos, homens
do amanhã, com valores e princípios cívicos e a vivermos em democracia plena. Relíquias
estas, que na nossa geração benificia, sem ter disso uma forte consciência. Os jovens desta
geração estão mentalizados que estudar é um dever, uma obrigação, uma imposição parental
e da sociedade porém, não nos devemos esquecer que estudar é um direito e acima de tudo,
é através do conhecimento que se melhoram projectos de vida e consequentemente
sociedades! Mas levamos o ensino como uma obrigação penosa e maçuda, algo que nos
atormenta e nos obriga a sacrifícios. E tantos milhões de crianças e jovens que se vêem
privados desse privilégio! Mas, a Educação não compete somente à Escola..Ela tem um
âmbito mais amplo e alargado diz respeito desde tenra idade a pais, família em geral,
comunidade e claro, à Escola..Mas hoje, a Escola sofre imensos "atentados" ficando deste
modo fragizilada, os Professores têm cada vez menos autoridade e infelizmente não lhe é
reconhecido um maior respeito. Face ao exposto, consideramos de extrema relevância as
medidas ou directrizes que consideramos essenciais para a melhoria do nosso Sistema de
Ensino e claro, da Educação em Portugal.
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Medidas propostas: (redigir com clareza e objectividade, sem alíneas)

1. Pais, encarregados de educação, Professores, comunidade escolar e sociedade em geral,

têm de trabalhar em conjunto, orientados num mesmo sentido, norteado pelos mesmos
valores estimulando e permitindo a construção de uma Sociedade mais equitativa e humana.

2. Sensibilizar e responsabilizar os Encarregados de Educação ou pais para um maior
envolvimento no processo educativo e escolar dos seus educandos;

3. Reconhecer e legitimar o papel essencial dos Professores como figuras de conhecimento,
autoridade e disciplina e consciencializar os alunos para a necessidade de formação como via
de melhoria das condições de vida das pessoas.

