
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 Básica e Secundária José Sanches de Alcains 

Circulo: Castelo Branco 

Sessão: Escolar 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Se, actualmente, perguntarmos a um jovem português o que é que ele vê para o seu futuro 

de certeza ele dirá algo relacionado com desemprego, emigração  ou pessimismo. A crise 

actual afecta todos os sectores e a educação não é excepção. Há um grande número de 

jovens estudantes que se sentem desmotivados por não sentirem que a Escola actual seja  a 

garantia da formação adequada, necessária, específica ao ponto  de lhes assegurar o exercício 

de uma profissão onde se posam sentir realizados e utéis ao seu país. Esta situação tem que 

mudar, os nossos jovens têm que estudar motivados, têm que sentir que a sua formação 

académica lhes irá garantir o desempenho de uma profissão ,no futuro ,no seu país. Têm que 

ter  a motivação necessária  para poderem ter sucesso  na vida. O país tem que proporcionar 

a igualdade de opurtunidades a todos os seus cidadãos. 

 

 

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

 

1.  A implementação de Apoio Pedagógico Acrescido , a todas as disciplinas, aos alunos do 

ensino secundário. 

 

 

2. Alteração da idade de reforma para os sessenta anos. 

 

 

3. Prolongar-se por lei o tempo de estágio para dezasseis meses.  
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