
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 Marques de Castilho 

Circulo: Aveiro 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

A primeira medida permitiria, fundamentalmente nos cursos de prosseguimento de estudos, 

um conhecimento mais real e concreto de profissões que estão no horizonte dos alunos. Ao 

contactarem em contexto de trabalho com pessoas que exercem profissões que os alunos 

gostariam de ter, levaria esses mesmos alunos a terem uma noção mais exacta das 

competências, capacidades e potencialidades dessas mesmas profissões. Seria uma iniciativa 

diferente da "Feira das Profissões", uma vez que permitiria um contacto mais genuíno com o 

mundo do trabalho.  

Relativamente à segunda medida, a organização de turmas por níveis de desempenho 

proporcionaria a organização de grupos o mais homogéneos possivel para que cada aluno 

português pudesse trabalhar ao seu próprio ritmo de aprendizagem, de acordo com as suas 

próprias características. Assim, seria possível concentrar esforços para que todos pudessem 

ter sucesso com qualidade, bom rendimento e bom aproveitamento de todas as suas 

capacidades. 

Quanto à terceira medida, estaríamos a oferecer a cada aluno do ensino secundário a 

experiência de poder estender os seus horizontes e conhecimentos a outro nível, ao nível 

europeu. Assim, cada aluno alcançaria o nível de ensino superior com a experiência de passar 

e estudar noutro país. Ganharia conhecimentos que poderia pôr em prática nesse mesmo 

nível e a cada dia de sua vida. Seria importante, também, conhecer o funcionamento de 

outros sistemas de ensino, para assim rentabilizarmos aquilo que o português tem de bom e 

poder corrigir, colhida a experiência no estrangeiro, aquilo que não funciona bem.  

 

 



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. 

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

 

1. " Ver para querer" - Uma iniciativa que permitiria a todos os alunos do secundário 

contactarem em contexto real com profissões que gostariam de exercer. 

 

 

2. Ensino estruturado por níveis de desempenho. 

 

 

3. Programa "Erasmus" para o ensino secundário. 

 


