
Escreva o nome da Escola, do distrito ou Região Autónoma em que se insere e a Sessão em que 
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Identificação da Escola: Escola Profissional Prática Universal 

Circulo: De Bragança 

Sessão: Secundário 

	  

	  

Projecto de Recomendação: 

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

	  

É do domínio público, o estado deplorável do nosso sistema de ensino. Cada um de nós 

consegue apresentar diversos exemplos deste fenómeno. Várias soluções foram propostas, 

incluindo mesmo directrizes europeias, onde se destaca a necessidade de transformar o 

ensino num conjunto de prestadores de serviços educativos, de modo a que os alunos e os 

seus pais possam escolher aquele prestador que proporciona um serviço educativo melhor. 

Ensinar é um processo complexo que exige neste momento mudanças significativas. No 

entanto, devemos ter presente que a mudança na educação não é um processo simples, isto 

porque há toda uma ligação com o passado que é necessária mantermos, além de também 

estarmos atentos a um futuro imprevisível. O processo de mudança na educação não é 

uniforme nem fácil.   

Apesar das melhorias significativas implementadas ao longo dos anos, o sistema educativo 

português continua a ter algumas lacunas que talvez possamos colmatar, daí a necessidade 

do debate acerca desta problemática, dele depende também a construção de uma sociedade 

instruída e consequentemente consciente das suas decisões democráticas.  

Tendo em conta tudo isto, propomos as medidas abaixo descritas. 

 

	  

	  

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

	  

1. Criação de um intercâmbio, com as comunidades lusófonas, para o primeiro emprego. 

Parece-nos essencial que haja uma troca de conhecimentos técnicos e culturais entre os 

jovens quadros das comunidades falantes de Língua Portuguesa. Achamos que o futuro da 

educação deve passar pela comunicação entre as várias comunidades a fim de complementar 

as várias metodologias de trabalho. Com esta medida seria mais fácil para um jovem recém-
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licenciado obter um estágio profissional num país lusófono. 

	  

	  

2.	   Regulação das vagas do Ensino Superior mediante as necessidades do mercado de 

trabalho e os interesses estratégicos do país. Com esta medida poderíamos evitar 

desemprego em algumas áreas e falta de profissionais noutras.	  

	  

	  

3.	  

     

	  

	  


