
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 DE ALBUFEIRA 

Circulo: FARO 

Sessão: Escolar 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

O futuro da Educação passa deixar de haver um alheamento da mesma em relação à 

sociedade. Só poderemos ter uma boa educação quando o sistema educativo permita a 

formação de cidadãos conscientes dos seus deveres e dos seus direitos, que participem 

activamente na construção de uma sociedade melhor. 

Assim, perante as opções de escolha que os alunos têm no final do 9.º ano é necessário que 

tenham consciência das possibilidades que se lhes colocam. 

É importante que os alunos que terminam o ensino secundário conheçam a sociedade em que 

estão inseridas, ao nível local e nacional. O currículo do ensino secundário deve comtemplar 

conteúdos de cidadania e envolver projectos virados para a comunidade local. 

O ensino superior deve virado para a sociedade e responder às necessidades da mesma, os 

resursos utilizados na formação superior devem ser utilizados da forma mais racional e 

responder às necessidades de formação do país, isto é, perante a excassez de recursos actual 

é necessário que seja obtido o máximo de benefício social na utilização dos mesmos.  

 

 

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

 

1. Durante o 9.º ano criar um período experimental, em que os alunos poderiam assistir a 

aulas de várias disciplinas diferentes, com o objectivo de estarem mais conscientes das 

opções e mais confiantes na escolha da área e das disciplinas que posteriormente seguirão no 

secundário.  
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2. Manter a disciplina de Área Projecto mais direccionada para o desenvolvimento de 

projectos no âmbito da cidadania e da participação política. Poderia haver também a criação 

de uma disciplina de cidadania e cultura portuguesa de cujos conteúdos fizesse parte a 

organização política e administrativa do país.  

 

 

3. As vagas do ensino superior deveriam ser disponibilizadas atendendo às necessidades de 

formação do país, nalguns casos isto passava por aumentar e noutras por diminuir vagas. Se 

considerarmos o caso da medicina em Portugal, as vagas são limitadas e conseguentemente a 

média de entrada muito alta, os profissionais de saúde que saiem das nossas faculdades não 

são suficientes para satisfazer as necessidades do país que se vê obrigado a contratatar 

médicos no exterior, e por outro lado, os estudantes que querem seguir este curso têm que ir 

para o estrangeiro. Um exemplo completamente oposto será o caso das licenciaturas de 

formação de professores, que tem excesso de licenciados, encontrando-se muitos no 

desemprego. 

 


