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 Poeta António Aleixo
Circulo: Faro
Sessão: Secundário

Projecto de Recomendação:
Exposição de motivos:

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

1- Ao democratizar o ensino resvalou-se para a

sua massificação, investindo na quantidade e

esquecendo a qualidade. Multiplicam-se os cursos profissionalizantes, criam-se disciplinas apenas
diferentes na forma mas com conteúdos repetidos e o fosso entre a escola e a vida activa ainda
continua.

A organização dos conteúdos programáticos em módulos, supostamente permite uma maior
flexibilidade e respeito pelos ritmos individuais de aprendizagem, mas acaba por facilitar e promover o
desinteresse por parte dos alunos em completarem o seu curso de uma maneira assídua e responsável.
É necessário sistematizar o contacto com as empresas/instituições, criar entrosamentos mais precoces
e não, apenas, no simulacro de estágio, realizado no 3º período.
Assim, impõe-se uma distribuição equitativa entre a prática e a teoria.

2- É um facto que o cidadão normal e o jovem em especial, se têm vindo a alhear dos seus deveres de
cidadania.
Aí estão os diferentes actos eleitorais, ocorridos em 2009, para o atestar: o "Partido" ganhador foi a
abstenção.
Culpa dos cidadãos, ou será da classe política que só de 4 em 4 ou de 5 em 5 anos se aproxima dos seus
eleitores?
Já nos ideais da 1ª República, como na actual Constituição, figura que a tarefa fundamental do Estado,
consiste em "defender a democracia política, assegurar e incentivar a participação democrática dos
cidadãos na resolução dos problemas nacionais". A não ser aquando das eleições e por interesses bem
definidos, ninguém incentiva à participação democrática.
Nessas alturas é um corrupio de figurantes de palavra fácil e de promessas a rodo.
Passado algum tempo até parece que ficaram sob um estado de amnésia total...
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Se os exemplos devem vir de cima, é tempo de os senhores deputados passarem das palavras aos
actos:
- Para quando uma maior descentralização, fazendo o trabalho de campo em contacto com os
eleitores, dando às direcções regionais, câmaras, juntas de freguesia mais poder e meios para
desempenhar as suas funções de intermediárias entre o poder local e o cidadão ?
- Para quando os circulos eleitorais uninominais ?
- Porque é que as escolas só tão raramente são terreno apetecível para as deslocações dos políticos?

Medidas propostas:

(redigir com clareza e objectividade, sem alíneas)

1. Dotar a escola de instrumentos eficazes na aproximação do contexto formativo com o contexto
laboral.

2. Estreitar a ligação entre o poder político e os cidadãos, responsabilizando mais directamente o
deputado perante os eleitores.

3.

