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 Profissional D. Mariana Seixas - Pólo de Castro Daire
Circulo: Viseu
Sessão: Secundário

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

O salto que se deu na Educação em Portugal nas últimas décadas é evidente no aumento
significativo da quantidade de alunos que termina o 12º Ano e concorre ao ensino superior,
tendo Portugal saído de um grande atraso nos níveis de escolarização. Mas, se esta
democratização e massificação do ensino básico e secundário é um facto, falta saber se este
prepara devidamente os alunos para a vida universitária e/ou profissional. Deve ser
prioridade do Estado a preocupação em formar bons cidadãos e qualificá-los. É preciso
apostar nas pessoas, apostando na sua formação.

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

1. Implementar a formação cívica e ética como disciplina curricular obrigatória para todos os

níveis do ensino secundário, bem como adicionar ao programa educativo acções que
desenvolvam a sensibilidade artística dos alunos.

2. Criar um rigoroso regime para as faltas às aulas, assim como para as provas de recuperação
e complementares que penalizassem os alunos que não se esforçam.
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3.

Equipar todo o parque escolar com as novas tecnologias da informação e, as

universidades, com bons equipamentos científicos que promovam o intercâmbio na
investigação.

