
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 Secundária da Ribeira Grande 

Circulo: Açores 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

A Educação é um direito de todos e para todos, no entanto, esta não é aproveitada da melhor 

forma. É neste sentido que propomos uma melhor articulação entre todos os ciclos escolares 

e entre as universidades e empresas com a intenção de construir um seguimento com todas 

as fases de aprendizagem da vida.  

É necessário haver maior proximidade entre a escola e as práticas do mercado de trabalho, 

fazendo com que os alunos se preparem e se aproximem cada vez mais do futuro 

preparando-os mais e melhor para a sua profissão desde o secundário e prioritariamente no 

ensino superior. 

Visto que o ano 2011 é considerado pela União Europeia o ano “Europeu das Actividades de 

Voluntariado que Promovem uma Cidadania Activa 2011”, consideramos pertinente a 

integração do voluntariado no nosso processo de formação.  

Para alargar os horizontes dos jovens, o contacto com novas realidades é fundamental. Por 

isso, é necessário incentivar e divulgar os intercâmbios já existentes entre os diferentes países 

da Europa de modo a dar mais possibilidades de emprego aos jovens e contribuir para o seu 

próprio desenvolvimento individual. 

É evidente que perante este intercâmbio alguns cidadãos poderão sair definitivamente do seu 

país. Porém, esta diversidade cultural também traz enriquecimento, uma vez que uns fixam-

se nuns países, outros se fixarão em Portugal, numa simbiose que será benéfica para o 

desenvolvimento de uma consciência e espírito de cidadania europeia. 

Actualmente são disponibilizadas aos alunos inúmeras oportunidades de aprofundar a sua 

aprendizagem como por exemplo, os programas similares ao programa “e.escola”. Neste 

contexto, e apesar de terem como objectivo principal a aprendizagem e o desenvolvimento 

cognitivo dos alunos, os computadores fornecidos no âmbito destes programas não exploram 

inteiramente estas potencialidades, servindo quase exclusivamente para actividades 

recreativas e navegação nas redes sociais. 

Deverá conjugar-se a utilização recreativa dos computadores com as diferentes disciplinas 
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através, por exemplo, da informatização dos manuais escolares, benéfico para a diminuição 

dos custos no ensino e desenvolvimento de novas áreas de desenvolvimento para os 

docentes e para as editoras.  

 

 

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

 

1. Promover a aproximação entre escolas básicas e secundárias, entre escolas e secundárias e 

universidades e ainda entre estas últimas e empresas e criar um programa em que o último 

ano de ensino secundário seja concluído numa universidade. 

 

 

2. Incentivar e divulgar os intercâmbios existentes entre a Europa, originando mais 

possibilidades de emprego por toda a União, abrindo assim os horizontes dos jovens. 

 

 

3. Promover uma melhor utilização dos computadores fornecidos pelos programas “e.escola” 

e similares, que potencie as suas capacidades na aprendizagem dos programas das diferentes 

disciplinas.  

 


