
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 Profissional de Nordeste 

Circulo: Açores 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

A educação é um bem essencial na vida do ser humano, do qual nenhum deve ser privado. É 

através desta que se formam e preparam futuros profissionais, logo deve incentivar os alunos 

em alguns aspectos para que, ao entrarem para o mercado de trabalho, estejam aptos a lidar 

com diversas situações.  

Um dos grandes desafios do mundo do trabalho é ter de ser sempre o melhor, visto que 

estamos perante um mercado muito competitivo, logo a educação deve ocupar-se de 

estimular o sentido de competitividade do indivíduo.  

Neste contexto, esta valorização dos alunos com melhores resultados reflecte-se num 

aproveitamento profissional, com trabalhadores mais aptos e mais volúveis.  

Sendo a educação um direito de todos, esta deveria ser mais acessível a nível financeiro. A 

Universidade, por exemplo, é considerada um “luxo”, devido ao elevado valor das propinas. 

Isto retira o poder económico dos alunos, impedindo-os de apostar no reforço da sua 

educação.  

Como um grande escritor brasileiro referiu em tempos “A educação visa melhorar a natureza 

do homem o que nem sempre é aceite pelo interessado.”*ANDRADE, Carlos Drummond de , 

daí a necessidade de se apostar numa educação cada vez melhor e mais acessível, 

mentalizando os jovens que uma boa formação é a base de um futuro promissor. A citação 

supramencionada será o pilar das nossas medidas que serão apresentadas.  

 

 

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

 

1. Propomos a redução das propinas universitárias. Desta forma, os pais ou os próprios alunos 
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não teriam de dispensar quantias tão elevadas pelas propinas podendo assim investir esse 

dinheiro poupado no aprimoramento da formação como, por exemplo, explicações, livros de 

apoio escolar, entre outros. Isto também seria uma forma de acabar com a necessidade dos 

estudantes recorrerem ao estatuto de trabalhador-estudante, concentrando assim o seu 

tempo nos estudos.  

 

 

2. Propomos a criação de uma estrutura de acompanhamento dos alunos do ensino 

profissional por parte do governo, escola e empresa após este concluir o curso. Desta forma, 

acreditamos que a inserção do jovem trabalhador se fará de forma mais adequada e menos 

abrupta, uma vez que será direccionado pelas entidades competentes até ao cerne das 

necessidades reais que o mercado de trabalho impõe. Nada melhor que ser conduzido pelas 

exigências reais do contexto de trabalho.  

 

 

3. Sugerimos a participação trimestral, após eleição a nível nacional, de um representante das 

Associações Académicas das Escolas Secundárias no Parlamento Nacional. Desta forma, a 

classe política teria a possibilidade de tomar conhecimento do que funciona e do que não 

funciona em contexto escolar. O representante seria a voz dos alunos e daria o feedback 

segundo a perspectiva real dos alunos e, assim, a classe política não correria o risco de se 

assentar em suposições para tentar melhorar a Educação.  

 


