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Identificação da Escola: Escola Profissional de tecnologia e Gestão de Barcelos 

Circulo: Braga 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

 

Em Portugal, o actual modelo de educação/ensino contempla o alargamento da escolaridade 

obrigatória até ao ensino secundário, 12.º ano de escolaridade. Perante a diversidade dos 

destinatários incluídos neste alargamento o projecto de recomendação da Escola contempla 

algumas propostas para a inclusão social e sucesso escolar de todos os alunos, tendo em 

consideração o crescimento económico e social do país, de forma sustentável. 

Consideramos prioritário o alargamento da oferta educativa e formativa a áreas de formação 

pouco exploradas, nomeadamente a criação de cursos profissionais ao nível do ensino 

secundário na árae de produção agrícola (fruticultura e horticultura). Em Portugal verfica-se a 

existência de grande percentagem de terras agrícolas não aproveitadas; a idade média da 

mão-de-obra actual situa-se acima dos cinquenta anos de idade; a mão-de-obra existente é 

pouco qualificada (desconhecimento de técnicas e práticas); é necessário maior investimento 

em novos segmentos de mercado; é necessário maior investimento no sector agrícola e na 

produção nacional para aumentar a exportação e o consumo nacional de produtos agrícolas 

portugueses tendo em consideração as condições climatéricas estáveis do pais e as terras 

disponíveis para cultivo. 

Consideramos prioritário desenvolver uma plataforma nacional de intercâmbio de alunos a 

nível nacional e Internacional, no âmbito da realização de estágios curriculares, que incluem a 

parceria tripartida de Escolas, Empresas e famílias. A formação de alunos para o mercado de 

trabalho globalizado implica uma preparação ao mesmo nível. Assim, a criação de uma 

plataforma com interesses comuns ente Escola-Empresa, com famílias voluntárias para 

acolher alunos estudantes no período de estágio, a nivel nacional e particularmente, a nível 
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europeu, possibilitará o desenvolvimento de competências pessoais, sociais e técnicas 

diversificadas. 

Consideramos prioritário a atribuição de mais apoios às Escolas para a divulgação e 

publicação de trabalhos de alunos, promovendo a motivação e o sucesso escolar dos alunos. 

 

 

 

 

 

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

 

1. Criação de cursos profissionais na área de produção agrícola (Fruticultura e Horticultura). 

 

 

 

 

2. Apoio a estágios internacionais e nacionais através da criação de uma plataforma tripartida: 

Escola/Empresa/Família. 

 

 

 

3. Mais apoio para a divulgação de trabalhos dos alunos e realizaçãode visitas de estudo. 

 

 

 


