
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: INETESE -Instituto de Educação Técnica de Seguros 

Circulo: Évora 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

A opinião dos alunos merece ser ouvida, principalmente quando são tomadas decisões que 

influenciam a sua vida escolar. Para isso deveria ser eleito um representante nacional dos 

alunos a fim de estar presente quando o ministério da educação e afins decidem sobre o 

nosso futuro. 

A falta de prática em contexto de trabalho, em outros tipos de ensino sem ser profissional, 

leva ao insucesso no mercado de trabalho. Deste modo propomos que se insira esse tipo 

estágio no ensino geral, nem que seja opcional, para melhor esse insucesso.   

 

Os jovens escolhem o seu futuro muito cedo, pois na nossa opinião, pessoas com 15 anos não 

tem maturidade suficiente para escolher o que querem ser. Temos o exemplo de muitos 

jovens que decidem frequentar um certo curso e um ano ou dois mais tarde apercebem-se 

que afinal não era bem essa área que queriam seguir. Para combater esses problemas, 

achamos que devem ter contacto com disciplinas relacionadas com o que queiram seguir no 

futuro. Por outro lado, alterar o ensino no secundário de modo a que os cursos não tenham a 

totalidade das disciplinas já definidas, mas darem aos alunos a opção de escolha de algumas. 

Por exemplo, imaginemos que gostamos de saúde e de direito, assim poderia optar pelo ramo 

da saúde mas escolher disciplinas de direito. 

 

 

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

 

1. -“Eleger um representante nacional dos estudantes, com uma participação activa nas 

tomadas de decisões do Ministério da Educação.” 
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2. -“A possibilidade de que todos os cursos, como já acontece no ensino tecnológico e 

profissional, terem formação prática em contexto de trabalho (estágio) para melhor inserir os 

jovens no mundo do trabalho após a conclusão dos estudos” 

 

 

3. -“Aumentar a possibilidade de escolha dos jovens em relação `as suas actividades futuras” 

 


