
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 Antero de Quental 

Circulo: Açores 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

É seguramente do interesse das escolas e do Governo fomentar o enriquecimento cultural da 

sociedade e melhorar a qualidade de um ensino que se quer europeu. 

É um dado adquirido que os meios informáticos, mais propriamente a Internet, têm um 

crescente impacto e influência na sociedade actual, especialmente nos jovens, uma vez que 

constituem excelentes ferramentas de aquisição de conhecimentos e de enriquecimento 

cultural. 

Da mesma maneira que hoje em dia os estudantes utilizam as mais variadas redes sociais, 

estando em contacto com pessoas de todo o mundo, por que não proporcionar um acesso 

virtual que permita o contacto entre estudantes e professores dos vários países da União 

Europeia de modo a que esta união se torne mais forte num futuro próximo? 

A curto prazo permitiria, aos utilizadores, na condição de alunos e cidadãos europeus, 

esclarecer dúvidas de forma prática e rápida e seria, deste modo, um instrumento de ajuda 

fulcral para o sucesso do corpo estudantil. Por outro lado, a longo termo fomentaria, como já 

foi referido, o enriquecimento cultural da sociedade e a melhoria da qualidade do ensino 

europeu. Este seria um modo de universalizar e globalizar o conhecimento, estimulando, em 

simultâneo, a prática de diferentes línguas estrangeiras. Além de permitir troca aberta e 

gratuita de experiências entre alunos, poderia, eventualmente, vir a ser utilizado pelos 

próprios docentes, possibilitando, assim, desenvolver diferentes métodos de ensino, de 

acordo com as necessidades e opiniões dos estudantes, através de comparações, partilha e 

análise desses mesmos métodos. 

Este trabalho “em grupo” levaria a um maior contacto entre alunos de diferentes escolas e 

países, proporcionando uma partilha de experiências e métodos de estudo. 

Poderia constituir, ainda, um meio de consciencializar e informar os estudantes relativamente 

à possibilidade enriquecedora de ter oportunidade de estudar e exercer uma profissão noutro 

país da União Europeia, que não o de origem. 
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Medidas propostas: (redigir com clareza e objectividade, sem alíneas) 

 

1. Criação de uma plataforma virtual que permita estimular a permuta gratuita de dúvidas, 

conhecimentos e aspectos culturais entre alunos da União Europeia de todas as idades e, 

deste modo, constituir uma tentativa de inverter o cenário de abandono escolar e 

desinteresse que é notório por parte de alguns estudantes. Consideramos que esta é uma 

proposta pioneira na medida em que, não obstante já terem ocorrido várias tentativas de 

aproximação do ensino, a nível europeu, nenhuma conseguiu, de facto, a criação de um 

espaço eficaz, capaz de fornecer aos jovens a possibilidade de poderem comunicar 

gratuitamente, acedendo, desta forma, aos tesouros a que todos temos direito: a partilha de 

informação, a troca de opiniões e sensibilidades, o conhecimento que nos torna cada vez mais 

parte do todo que é a União Europeia. 

 

 

2. Atendendo a que, para construir o futuro, temos de viver bem o presente, sentindo-nos 

seguros e apoiados no espaço onde passamos a maior parte do nosso tempo, propomos o 

alargamento, a todas as escolas da região, da implementação de gabinetes de apoio escolar a 

tempo inteiro. Este gabinete, que já existe em algumas escolas, consiste num espaço onde 

estejam docentes de diferentes disciplinas à disposição de qualquer aluno que necessite de 

apoio pontual. Deverá também estar presente um psicólogo para ajuda a outros níveis. 

Sabendo que nem todos alunos possuem um computador para aceder à plataforma acima 

referida, propomos também que sejam disponibilizados vários computadores nestes 

gabinetes. Deste modo alunos e professores poderão, em conjunto, utilizar a referida 

plataforma, desenvolvendo projectos com outros países. 

 

 

3.       

 


