
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: Externato Cooperativo da Benedita 

Circulo: LEIRIA  

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

          Uma correcta orientação vocacional e uma adequada escolha profissional é decisivo 

para termos alunos universitários motivados e profissionais empenhados. Neste sentido, 

consideramos premente uma orientação vocacional mais prática e um melhor conhecimento 

do mercado laboral por parte dos alunos, possível através de estágios profissionais. Nestes 

casos, deverá ser privilegiado o estágio em meio local no sentido de ajudar a fixar a massa 

crítica nas regiões de origem dos estudantes. 

          Actualmente o sistema de ensino tende a valorizar o reconhecimento de competências 

em detrimento de se afirmar a necessidade de aquisição de novos conhecimentos. Os 

programas “ Novas Oportunidades” não acrescentam saber mas sim revalidam o que já foi 

aprendido. Neste sentido, os actuais cursos nocturnos do ensino recorrente são uma forma 

de aquisição de conhecimentos e competências ao longo da vida, em horário pós-laboral e 

que apetrecham os alunos para o ensino de nível secundário mas também universitários.  

          A  relação de proximidade e empatia entre professores e alunos pode ajudar a combater 

o insucesso e o abandono escolar na medida em que, uma turma mais pequena, com um 

melhor conhecimento dos alunos e com mais tempo e mais atenção para cada um deles, 

permite detectar dificuldades mais precocemente e um apoio individualizado, que as actuais 

turmas com 25 ou 30 alunos impedem. 

 

 

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

 

1. Garantir aos alunos um melhor conhecimento das saídas profissionais e uma melhor 

adequação aos seus objectivos futuros através do estimulo à relação entre a escola e o 

mercado de trabalho, alargando aos cursos científico humanísticos os estágios profissionais  
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privilegiando as empresas locais e melhorando a orientação vocacional.      

 

 

2. Valorização do ensino recorrente por módulos, como forma de incentivo à 

educação/formação ao longo da vida e em período pós-laboral.       

 

 

3. Melhorar a proximidade professor aluno, diminuindo o número de alunos por turma.       

 


