
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: EPRAL - ESCOLA PROFISSIONAL DA REGIÃO ALENTEJO - PÓLO DE 

ESTREMOZ 

Circulo: Évora 

Sessão: Escolar 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

A Educação é um dos dominios fulcrais para o desenvolvimento. O desenvolvimento de uma 

sociedade tem de passar pela existência de cidadãos livres, críticos e informados. A educação 

também tem de ser analisada em estreita relação com a realidade sócio-económica, no 

sentido de se criar jovens em perfeita adequação ao mercado de trabalho. 

Após uma preocupação notória dos últimos executivos em matérias educacionais, 

nomeadamente na renovação do parque escolar, na utilização das TIC, na delimitação de 

príncipios como a universalidade da escolaridade obrigatória e da escola inclusa, a Educação 

continua a ser o centro das atenções e de vulnerabilidades pela complexidade de 

intervenientes e questões que coloca. 

Assim, com a convicção que não haverá uma receita milagrosa, entendemos que o futuro da 

educação passará necessariamente pelos seguintes rumos: 

 

 

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

 

1. Necessidade de melhorar a qualidade do ensino relativamente a competências que nós 

estudantes sentimos que existe grande fragilidade e défice educativo - Capacidade de 

interpretação e de argumentação oral e escrita. Para tal, e desde o primeiro ciclo devem ser 

revistos conteudos curriculares, maior exigência e diversidade das avaliações nas disciplinas 

de Língua Portuguesa e Português.   
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2. Reduzir o abandono escolar com o aumento dos cursos técnico profissionais mas que não 

se aplique o mesmo formato da vertente não profissionalizante. É necessário que nestes 

cursos a vertente prática seja uma realidade. 

 

 

 

3. O ensino politécnico dever ser articulado com o ensino superior e as necessidades reais do 

mercado de trabalho, para que desta forma os jovens possam optar por um curso com maior 

probabilidade de integração no mercado de trabalho.  

 


