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Identificação da Escola: Externato de Penafirme
Circulo: Lisboa
Sessão: Escolar

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

Ainda existem muitos jovens e cidadãos portugueses que nunca viram o património histórico,
cultural e natural do seu próprio país. Os jovens preferem viajar para o estrangeiro do que
para destinos portugueses, desconhecendo a história e os fabulosos lugares de que Portugal é
possuidor. Novamente com os olhos postos em Portugal, deparamo-nos com uma certa
instabilidade social que cada vez mais se figura desavergonhada. Hoje em dia ela está nas
ruas, à vista de todos. Há desigualdade social, e estamos num Portugal do século XXI. Assim
propomos um projecto de intercâmbio a nível nacional. Actualmente, os intercâmbios no
estrangeiro já fazem parte do percurso académico-pessoal de um estudante. Contudo, ainda
existem realidades diferentes das que vemos dia-a-dia, no nosso próprio país. As
desigualdades ainda são medonhas, pois existem ainda pessoas, que todos os anos vêem na
imprensa a zona algarvia de Portugal, mas que nunca lá foram. Falemos de casos ainda piores.
Existem alguns jovens que nunca viram o mar ou que nunca foram ao ponto mais alto de
Portugal Continental, a Serra da Estrela. Esta possibilidade de intercâmbios internos entre
escolas permite um “alargamento das fronteiras”, permite o conhecimento de novas
tradições, de novas cidades, de novas realidades e permite ainda estratégias de
aprendizagens diversificadas e inter-escolas. Este projecto permite também atenuar as
desigualdades ainda existentes entre jovens, e futuros cidadãos de Portugal, do interior e da
estremadura ou até mesmo entre jovens de cidades mais ou menos “ricas”. Esta é uma ideia
inovadora, importante e facilmente posta em prática a nível nacional. Apelamos á extinção
das desigualdades e ao enriquecimento pessoal dos jovens portugueses, de modo a que lhes
seja facultada a possibilidade de conhecerem um pouco melhor algumas localidades,
costumes e tradições portuguesas que desconhecem.
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Medidas propostas: (redigir com clareza e objectividade, sem alíneas)

1. A primeira das três propostas é a criação de um organismo que proporcione aos

estudantes, a partir do nono ano de escolaridade, intercâmbios internos entre escolas de
todo o país. Estes, permitirão alargar horizontes, aprender e dar a conhecer novas realidades
(como os conhecimentos, a cultura, património local) e ainda adquirir estratégias de
aprendizagem diversificadas. Como motor para o enriquecimento, poderá atenuar as
desigualdades e carências culturais e dar novas oportunidades aos jovens estudantes
portugueses. Os programas de intercâmbios serão resultado de um compromisso entre o
organismo criado e as escolas aderentes, a duração e actividades serão estipuladas, assim
como toda a estrutura da organização, de modo a concretizar os objectivos propostos.

2. A segunda proposta é criar a possibilidade de oferecer aos estudantes, em idades de
escolher o seu futuro profissional, “experiências vocacionais” temporárias em locais que
ofereçam a profissão idealizada pelo jovem. Desta forma, o organismo responsável (que
poderá corresponder ao organismo idealizado na proposta anterior) agiria em parceria com as
escolas, entidades profissionais e com os seus psicólogos destacados para o aconselhamento
vocacional. Se os jovens escolherem o seu futuro de acordo com objectivos práticos que
obtiveram com a experiencia no local por eles escolhidos, será possível aumentar a
probabilidade de o prosseguimento de estudos pelo qual optaram levar à realização de
sonhos/projectos profissionais.

3. A terceira proposta é a criação de um fórum na Internet com o objectivo de divulgar o
organismo regulador dos programas de intercâmbios e experiências vocacionais, usando este
meio de comunicação como motor para alcançar a população jovem em geral. Esse fórum,
para além de dar a conhecer a existência e objectivos do organismo, irá conter outras
informações úteis: organização administrativa, programas, eventos, notícias, partilha de
experiências, esclarecimento de dúvidas, inscrições on-line ou simulador de inscrições.

