
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: COLÉGIO CIDADE RODA 

Circulo: LEIRIA 

Sessão: SECUNDÁRIO 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

O poeta dizia: "Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades". De facto, com o passar do 

tempo, mudam-se as mentalidades, as necessidades e mesmo o estado da sociedade. Estando 

o nosso mundo em constante mudança, e estando nós num mundo cada vez mais precoce, no 

que diz respeito à autonomia dos cidadãos, a escola tem, para nós, um papel essencial na 

preparação dos cidadãos que integram uma sociedade comum e altruísta. Além disto, 

continuamente observamos casos (cada vez mais comuns) de profissionais que não têm a 

mínima vocação ou interesse na profissão que exercem. É com base nesta linha de 

pensamento que defendemos medidas que chamem a escola à responsabilidade que também 

é sua: a de formar cidadãos. Assim, defendemos que o ensino deve ser apetrechado com 

iniciativas que o tornam prático, estimulem o estudo e ajudem a que os futuros cidadãos 

gostem do que fazem. Defendemos que a escola seja um espaço de preparação para o 

mundo. O futuro decide-se hoje! Porque outros serão o futuro da educação... Mas nós somos 

o presente!  

 

 

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

 

1. IMA (Integração para o Mundo Actual) 

 Criação de uma nova disciplina não curricular denominada I.M.A., que permitirá aos 

alunos desenvolverem competências que facilitarão a sua integração no mundo atual. Será 

possível através desta disciplina promover entre outros aspectos o voluntariado na 



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. 

comunidade jovem. Com esta medida, pretende-se acima de tudo que os alunos aprendam a 

conviver no mundo atual, estando preparados para realizar tarefas básicas comuns a qualquer 

cidadão integrado na sociedade. 

 

 

2. Conclusão do ensino secundário/acesso ao ensino superior 

Propomos que apenas os alunos que tencionam aceder ao ensino superior realizem exames 

nacionais do ensino secundário. Com esta medida, pretende-se que os alunos que não 

desejam prosseguir estudos de nível superior, possam concluir o ensino secundário sem a 

realização de exames nacionais. Além disto, os alunos que pretendem ingressar num curso 

superior devem efectuar testes psico-técnicos, para além de prestarem provas aos seus 

conhecimentos. 

 

 

3. Dia da Profissão 

Implementação do dia da profissão com vista a possibilitar o contacto dos alunos com o 

mundo do trabalho e em especial com áreas do seu interesse. Assim, o aluno que tem uma 

profissão em mente, tem a hipótese de comprovar o seu interesse pela área ou de perceber 

que não é essa a sua vocação, ao conviver com a actividade e com os profissionais da área. 

 


