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 Secundária Dom Egas Moniz, em Resende
Circulo: Viseu
Sessão: Secundário

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

A educação é um dos factores mais importantes para a construção de uma sociedade
democrática, desenvolvida e justa. É a condição básica e o direito fundamental da cidadania.
A educação é um elemento impulsionador do desenvolvimento económico e social de um
país, justificando-se cada vez mais os investimentos financeiros nesta para melhorar a sua
qualidade. Todo este investimento , todas as medidas tomadas até agora, surtiram o seu
efeito… Mas numa escala reduzida a meu ver, pois no rankings das escolas de 2010 só duas
escolas publicas entre as 20 primeiras classificadas.
A instabilidade nas escolas, a reforma antecipada dos professores com mais experiencia, a
falta de expectativa dos alunos são alguns dos factores apontados para estes resultado. E
porque não mudar isto? Aplicando medidas sérias e que não deixam de fazer sentido de uns
anos para os outros! Como por exemplo investir mais nas novas tecnologias de maneira a
motivar mais os alunos, atribuir mais autoridade ao professor dentro da sala de aula, com
vista a evitar que determinados alunos sem qualquer perspectivas de futuro perturbem o
ambiente que prejudique o sucesso do processo ensino- aprendizagem .
Acresce a tudo isto a necessidade de criar espaço de convivio mais acolhedor nas escolas , o
qual poderá incentivar a um melhor relacionamento entre os alunos mas também entre estes
e os docentes. E isto porque consideramos que a escola é a nossa segunda casa onde
deveremos ser bem acolhidos e bem acarinhados por parte de toda a comunidade educativa
que ajudará a complementar a nossa formação como cidadãos responsáveis, numa sociedade
livre justa e democrática.

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

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.

1. Tornar a escola mais atractiva… Maior variedade de cursos e um espaço com boas

condições para que os alunos se sintam bem;

2. Realização de worksops desde o 2º ciclo onde os alunos possam conhecer variadas
profissões para assim poderem confirmar o que realmente desejam;

3. Apoio financeiro aos alunos e às actividades lectivas e não lectivas igual em todos os cursos.

