
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: Externato Delfim Ferreira 

Circulo: Braga 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

No âmbito do contexto educacional actual, as três medidas propostas abaixo têem o intuito 

de remediar, ainda que apenas parcialmente, questões como o desinteresse dos jovens na 

vida política do país, a falta de incentivo para com aprendizagens que podem perdurar por 

toda a vida e também o problema de ineficácia verificado em alguns cursos do ensino 

superior. 

 

 

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

 

1. -Incluir a disciplina obrigatória de Formação Política para o Ensino Secundário. 

Resultado de toda a conjuntura que vivemos,da mistificação da política e da descredibilização 

dos nossos representantes, este desinteresse tão precoce pode ter consequências muito 

graves para o futuro do país. Se os jovens em formação não possuem desde cedo um sentido 

de intervenção cívica activo, a democracia e o futuro comando do nosso país correrá grande 

perigo, afinal o Estado é composto por todos nós. 

Uma das medidas que os nossos dirigentes deveriam tomar era a de incluir no currículo 

escolar do ensino secundário, uma disciplina de formação política, para assim inculcar desde 

cedo a responsabilidade de intervenção nos jovens. 

 

 

2. Incentivar o contacto com diferentes culturas e países. 



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. 

É inegável o facto de que o mundo está cada vez menor, portanto, é muito importante o 

contacto próximo com outras culturas. As nossas universidades têm inovado nesse sentido, 

com a criação dos programas Socrates e Erasmus Mundus. Mas, nem todos os alunos tem as 

necessárias condições financeiras para frequentar um destes programas. 

A nossa educação devia incentivar desde o ensino secundário formas de intercâmbio. 

Virtualmente, por exemplo, com a criação de sites especializados em criar contacto e troca de 

informação entre os nossos jovens em formação, com outros da união Europeia e de todo o 

mundo. 

Assim, seria possível criar nos jovens o interesse em ampliar os seus horizontes, incentivá-los 

a participar mais tarde nos programas de intercâmbio e proporcionar-lhes uma nova 

perspectiva 

 

 

3. -Criar nas universidades gabinetes especiais de avaliação dos jovens que pretendem aceder 

ao ensino superior. 

A nível universitário, temos assistido a uma lotação desproporcional de alguns cursos 

superiores. Tal facto tem intensificado o desemprego nas camadas jovens especializadas 

nesses mesmos cursos e a perda de qualidade dos profissionais formados. O ministério da 

educação deveria criar gabinetes de acesso ao ensino superior, conforme as capacidades 

específicas de cada universidade, que juntamente com as restantes condições de ingresso, 

avaliariam a vocação dos candidatos para determinados cursos. 

 


