
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:  E.B.2,3/S de Mora 

Circulo:   Évora 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

 

1 - Em Portugal todos os anos, presenciamos o descontentamento dos jovens aquando da sua 

candidatura à Universidade. Sendo que  o número de requisitos se rege apenas pelas médias 

do Ensino Secundário e pelas provas de acesso, vemos jovens injustiçados pelo actual 

panorama do ensino Português, a abandonar o seu País e a prestar os seus serviços no 

estrangeiro. 

 

- Defendemos que, para alem da importância das notas é de salientar o talento e o prazer que 

um estudante possui pela área desejada. Assim, sugerimos que a admissão nas 

Universidades passe a abranger também, por exemplo, cartas de admissão e entrevistas. 

Estas permitirão uma avaliação do potencial do aluno. Mais do que as suas capacidades 

intelectuais importa também ter em conta as suas capacidades de intervenção cívica. 

Além de mais justo, também seria uma forma de impedir as constantes mudanças de curso 

que alguns estudantes, descontentes com o rumo que seguiram, tomam, ao longo do seu 

percurso académico. Não defendemos a criação de um sistema de facilitismo, mas sim de um 

sistema em que o que interessa para seguir determinado rumo no Ensino Superior seja, para 

além de tudo,  o gosto e o talento para a área desejada, a realização pessoal. 

 

2 – Desde que as crianças fazem a sua entrada no mundo escolar, que se vêem obrigados a 

cumprir horários absurdos. Como poderão as crianças desenvolver-se normalmente se não  

lhes é permitido criar laços uns com os outros? Independentemente do nível de escolaridade 

em que se encontram, os jovens ocupam grande parte do seu tempo de três formas: na 

escola, a fazer trabalhos  de casa ou a estudar. Em outros estados–membros da União 

Europeia e, também nos Estados Unidos da América, os horários escolares não são tão 

intensivos como os nossos .  Nos EUA , por exemplo, existem escolas em que as aulas 

terminam, todos os dias, pelas 14 horas, sendo que as aulas têm frequência diária.  

- Assim, suderimos uma reformulação de horários, em que a carga horária de cada disciplina  
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esteja melhor distribuída pela semana. Deste modo os jovens terão mais tempo para fazer o 

que gostam e participar activamente na sociedade. 

 

- Tendo em conta que a cidadania nos abrange a todos enquanto sociedade, devemos ter em 

conta que é de “pequenino que se torce o pepino” , como diz a sabedoria popular. A 

educação, é hoje  em dia, desenvolvida apenas em torno dos alunos e dos professores.  

Queremos abandonar este estado de letargia e pessimismo que afecta Portugal. 

 

3 –Os jovens são importantes, somos o futuro! Os jovens de hoje serão os adultos de amanhã 

e, por isso temos o direito de ser ouvidos e de dar a nossa opinião. 

Na nossa opinião, os jovens deveriam participar e colaborar mais com os adultos chegando a 

consensos equilibrados. Seria importante a participação dos jovens entre os 15 e os 18 anos, 

sem ligações partidárias, nos debates parlamentares para, em parceria com os políticos 

discutir e ponderar determinadas leis, porque, nós jovens, pensamos.  

Poderia assim tirar-se partido da perspicácia juvenil, na resolução de muitos problemas. Nós 

temos opiniões a dar para a  resolução dos problemas, só nos faltam os “megafones” para que 

oiçam as nossa ideias, explorem o que vai dentro das nossa cabeças e... quem sabe a 

possibilidade da mudança para melhor. 

 

 

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

 

1.  - Revisão dos requisitos para a entrada nas Universidades Portuguesas. 

 

 

2.  Reformulação dos horários escolares. 

 

 

3. Inclusão dos jovens no Parlamento. 

 


