
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 Básica e Secundária de São Roque do Pico 

Circulo: Açores 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Este ano, estamos unidos para discutir o futuro da nossa educação. Na verdade, 

consideramos este tema muito sensível e muito abrangente, pelo que se torna difícil 

seleccionar apenas três propostas de mudança, quando falamos de um assunto que engloba 

tantas vertentes a considerar e a melhorar. 

De facto, a educação escolar de hoje formará os nossos cidadãos de amanhã, portanto, é 

imprescindível que aqueles que são responsáveis pelos cargos relacionados com a educação, 

parem para olhar e perceber o que realmente acontece nas nossas escolas.  

O que muitas vezes se pensa é que a criação de novos programas, novas ajudas e novas 

facilidades pode melhorar o sistema de ensino. É facto que estas são transformações 

importantes e benéficas, no entanto, o que muitas vezes se esquece, é que existem medidas 

tomadas no passado que não devem ser esquecidas/abandonadas, mas sim revistas e/ou 

analisadas, contando com a opinião e colaboração dos jovens na reformulação das mesmas. 

Afinal, quem conhece melhor a realidade escolar do que os próprios estudantes? 

Deixemos então que a voz dos estudantes seja ouvida nesta reunião de alunos-deputados por 

um dia e que, daqui ,saiam medidas que sejam realmente benéficas para todos nós e que 

possam melhorar as condições de ensino dos nossos sucessores. 

 

 

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

 

1. Criação de um programa, à semelhança da OTL jovem, com um leque de opções mais 

abrangente, que permita aos jovens um contacto mais directo com o mercado de trabalho, 

contribuindo para uma decisão mais consciente relativamente às suas opções futuras. 



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. 

 

 

2. Realização anual de fóruns de profissões, por ilha, com a participação de técnicos de várias 

áreas, que promovam a divulgação e o esclarecimento acerca das várias profissões. 

 

 

3. Alteração do estatuto da disciplina de Educação Física,  deixando a classificação desta 

disciplina de entrar para o cálculo da média final do secundário. 

 


