
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 com 3ºCEB Quinta das Flores 

Circulo: Coimbra 

Sessão: Escolar 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

  

Para uma escolha mais consciente da área de estudos a prosseguir pelos alunos no ensino 

superior propõe-se a criação de um sistema de estágios facultativos  para alunos que 

terminam o ensino secundário.  

Estes estágios, como já referido anteriormente, terão um carácter  facultativo e permitirão  ao 

jovem estudante , futuro trabalhador,  um contacto mais próximo com o mercado de 

trabalho,  possibilitando-lhe  uma escolha mais consciente do seu  prosseguimento de 

estudos. 

 Para incentivar o jovem a frequentar estes estágios seria atribuído  uma valor de 5% na 

classificação final de ingresso ao ensino superior. Os estágios teriam de ser efectuados em 

instituições de reconhecido mérito e a avaliação devidamente certificada por um juri, 

constituido por docentes do ensino secundário, do ensino superior e das referidas 

instituições. 

 

O elevado valor das propinas actuais para alguns agregados familiares podem levar alguns 

alunos (não beneficiados por bolsas de estudo) a abandonar o ensino superior, a terem de 

recorrer ao endividamento para suportarem as propinas  ou  a necessitar de exercer uma 

actividade remunerada enquanto estudam, de forma a conseguir financiar os seus cursos. 

Pelas razões supracitadas, em alternativa ao valor fixo de propinas, actualmente em vigor, 

sugerimos um regime de propinas progresssivas, que atente aos valores auferidos pelas 

famílias dos estudantes. Desta forma, poder-se-ía alargar o número de  beneficiários dos 

serviços sociais das universidades. 

 A medida procura uma efectiva igualdade de oportunidades, numa lógica de equidade e 

justiça social pelo que exigiria, também,  um sistema de controle eficaz, capaz de evitar 

fraudes fiscais que desvirtuariam a sua eficácia. 



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. 

O programa de "Mentoring" é já aplicado em alguns estabelecimentos de ensino superior 

privado com assinalável sucesso. Este projecto consiste na constituição de uma "rede" de 

antigos alunos da instituição, de reconhecido mérito académico e profissional, que se 

disponibilizam a partilhar com o mentorando experiências, ideias e  conselhos  contribuindo, 

dessa forma, para uma melhor orientação académica do aluno. 

O programa deve ter carácter opcional e deve ser promovido ao longo do ano em reuniões 

formais e outras iniciativas formativas.  

 

 

 

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

 

1. Criação de um sistema de estágios para alunos dos cursos gerais  do ensino secundário. Os 

frequentadores desses estágios, com aproveitamento, receberiam uma bonificação de 5% na 

nota final de acesso ao ensino superior. 

 

 

2. Supressão das propinas fixas, actualmente em vigor no ensino superior público, e sua 

substituição por propinas progressivas, atendendo ao rendimento do agregado familiar do 

aluno. 

 

 

3. Criação de um sistema de “Mentoring”, a aplicar aos alunos do ensino secundário e a 

alunos do ensino superior.  

 


