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Os deputados do Círculo do Porto apresentam à Assembleia da República as 

seguintes recomendações: 

1. Integração na disciplina de Área de Projecto do 12.º Ano (incluindo a sua 

manutenção) de um estágio final de curso, aberto aos alunos dos Cursos 

Científico-Humanísticos e desenvolvido ao abrigo de protocolos 

celebrados autonomamente entre as escolas, empresas locais e 

universidades, as quais receberiam incentivos fiscais ou outros pela 

participação no projecto. 

2. Credibilização do ensino profissional para que contribua para uma 

formação profissional de sustentada qualidade e uma adequada 

integração no mundo do trabalho, através da criação de um exame 

nacional prático nas disciplinas de componente técnica. 

3. Criação de uma Rede Escolar de Voluntariado de âmbito nacional que 

coordene e implemente acções de voluntariado nas comunidades locais, 

desenvolvida ao abrigo de protocolos autónomos entre estabelecimentos 

de ensino e instituições particulares de solidariedade social. 

4. Atribuição de bolsas de mérito a todos os alunos com classificações 

elevadas, independentemente da classe social a que pertençam. Esta 

medida visa premiar o empenho e promover a excelência. 

5. Introdução do universo cultural na educação através da divulgação de 

uma ampla oferta de actividades – tais como dança, canto, pintura, 

teatro, fotografia e artesanato, entre outras, uma das quais de frequência 

obrigatória –, aumentando assim a sensibilidade e expressão cultural 

dos alunos e desenvolvendo outras competências sociais e cívicas, 



como o espírito de iniciativa, essenciais à realização pessoal, à 

cidadania activa, à inclusão social e à empregabilidade na sociedade do 

conhecimento; e da reestruturação/redução dos horários escolares 

(inclusive dos cursos profissionais) de modo a que a frequência 

daquelas actividades seja facilitada, incentivando os alunos a 

desenvolverem as competências supracitadas. Os materiais usados 

nesta dimensão educacional devem ser totalmente gratuitos, com vista a 

fomentar o espírito cultural nas novas gerações. 

 

  
Aprovado na Sessão Distrital realizada no Porto a 22 de Março de 2011. 


