
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: Colégio de Albergaria
Circulo: Aveiro
Sessão: Secundário

Projecto de Recomendação:

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

A educação é a base de todas as sociedades contribuindo para o desenvolvimento e sucesso 
das mesmas, para a promoção da cidadania activa, para a redução das desigualdades sociais e 
para o incremento económico. A educação é o principal instrumento de preparação para o 
futuro daí considerarmos  este tema muito pertinente.

Hoje em dia, é cada vez mais valorizada a ideia de cidadão europeu e a mobilidade dentro de 
toda a União Europeia. No entanto, cada país é detentor de um sistema de ensino próprio, o 
que dificulta a mobilidade dos estudantes. Torna-se, então, necessário encontrar estratégias 
que nos ajudem a melhorar este aspecto, pelo que pensamos que a uniformização dos 
currículos é a melhor forma de responder a esta crescente necessidade de equivalência 
curricular. Esta uniformização teria, no entanto, em consideração a identidade nacional de 
cada país. Pensamos que esta medida seria a melhor forma de promover a formação de 
cidadãos simultaneamente europeus e conscientes da sua nacionalidade. 

Consideramos que o actual sistema de ingresso ao ensino superior é injusto, dado que não 
valoriza as aptidões nem o percurso de cada estudante ao longo da sua carreira educativa. Na 
nossa perspectiva, seria benéfico para o indivíduo e para toda a sociedade a reformulação dos 
critérios de admissão à universidade. No currículo do aluno, passaria a ser tido em conta a 
participação em actividades de solidariedade social, como é o caso do voluntariado, e em 
outras acções que promovam a sua interacção com o meio. Actualmente ignora-se o factor 
que mais devia influenciar a escolha do futuro profissional de cada um – a vocação. Assim, 
não desprezando a avaliação do aluno ao longo do ensino secundário, a vocação passa a ter 
um papel mais activo na selecção feita pelas universidades, que se tornam as responsáveis 
pela admissão ou não de cada candidato.  

Outro aspecto que achamos fundamental é a aprendizagem ao longo de toda a vida, de forma 

a fazer face às mutações constantes da sociedade. Urge incentivar todos os cidadãos a uma 

aprendizagem contínua, tornando-os mais aptos e facilitando a sua inclusão social.
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Medidas propostas: (redigir com clareza e objectividade, sem alíneas)

1.  Uniformização dos currículos dos diferentes níveis de ensino dentro da União Europeia, 

salvaguardando a identidade de cada estado membro,  de modo a promover a mobilidade dos 

estudantes.

2. Reforma do sistema de ingresso ao ensino superior -  admissão dos alunos passa a ser da 

responsabilidade das universidades que os seleccionam  em função das classificações obtidas 

no secundário e do resultado de entrevistas reveladores das suas aptidões  para os cursos a 

que  se  candidatam,  valorizando  ainda  a  participação  cívica,  nomeadamente  a  prática  do 

voluntariado.

3. Criação de uma bolsa de professores, dos ensinos secundário e superior, para dar formação 

a  todos  os  cidadãos  nas  mais  diversas  áreas,  de  modo  a  responder  às  necessidades  da 

sociedade em constante mutação.


