
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: EB 2,3/S de Fornos de Algodres - secundário 

 

Circulo: Guarda 

Sessão: Escolar 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

                 Partilhando a perspectiva Kantiana, concebemos a educação como problema 

tipicamente humano, na medida em que o homem é o único animal passível de ser educável e 

carece do acto educativo para se tornar homem. Este depende da relação com o outro para 

se completar e intervém de forma consciente no seu próprio desenvolvimento, num processo 

de superação. É nesta linha de pensamento que procuramos olhar para a educação como um 

processo que dotará o adulto de competências adaptadas ao mercado de trabalho, 

favorecerá a sua integração social e prepará-lo-á para uma vida activa saudável e 

empreendedora.  

         Assim, a escola tem a responsabilidade de educar. Contudo, o modelo actual de 

educação parece estar esgotado e não responde mais às necessidades da sociedade. 

Pretendemos, então, uma mudança de paradigma: uma educação mais prática que permita a 

inovação e a melhoria das competências. Ao concatenarmos teoria e prática, somos 

necessariamente orientados para a simbiose criativa entre uma e outra e poderemos fazer 

face mais facilmente ao mundo do trabalho e à recessão económica que se vive.  

               É consabido hoje que a sociedade carece de profissionais em determinadas áreas, 

muito embora as vagas da universidade sejam reduzidas. Então, defendemos que se efectue 

um alargamento das mesmas de forma a permitir que todos os alunos empenhados possam 

concretizar a sua vocação. Ainda neste contexto, consideramos que as aulas de substituição 

cedam lugar a tempos que permitam o estudo, a partilha e a aquisição de outras 

competências.  

 

 



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. 

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

 

1. Valorizar mais a parte prática em relação à componente teórica, na formação de 

profissionais mais capazes e empreendedores.  

  

 

 

2. Aumentar o número de vagas nas diversas universidades, nomeadamente nos cursos onde 

há carência de profissionais.  

 

 

 

3. Acabar com as aulas de substituição. 

 


