
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 do Carmo 

Circulo: RAM 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Enquanto processo de sociabilização, a educação é exercida nos diversos espaços de convívio 

social, seja para a integração do indivíduo na sociedade, no seu grupo de pares e na 

comunidade. Contudo alguns factores indispensáveis à viabilização desta realidade não se 

verificam em Portugal. Devido a não caracterização dos mesmos, candidatamo-nos a 

representar os alunos no parlamento jovem regional e nacional, defendendo assim o 

melhorar do futuro da educação, porque acreditamos numa mudança vantajosa. 

A educação contempla o processo ensino-aprendizagem, sendo um fenómeno observado em 

qualquer sociedade quer de uma forma mais tácida e espontânea quer de um modo mais 

sistematizado. 

Propondo estas medidas, pretendemos que o futuro da educação em Portugal seja 

melhorado e a principal prioridade é, sem dúvida, pensar na longa caminhada dos alunos que 

irão ser o futuro. 

É hora de arregaçar as mangas e reconhecer quando um ‘ sistema básico de vida’ não 

funciona bem. Talvez seja o inicio para se fazer algo para o futuro da educação do nosso país. 

 

 

 

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

 

1. • Melhorar a formação dos professores: 

A maioria dos professores não está preparada para os desafios da era da globalização, não 

estando à vontade, por exemplo, para o uso de novas tecnologias (ex: quadros interactivos). 
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2. • Modernizar as escolas: 

Para que a educação melhore é importante também que as escolas sejam modernizadas e 

atractivas, tenham boas infra-estruturas, possuam novo material tecnológico, pois a 

tecnologia já faz parte do quotidiano. Outro assunto que provoca grande preocupação aos 

educandos e educadores é a forma de agir da escola perante a violência e actos de 

vandalismo; deste modo pedimos uma maior segurança e legislação adequada, pois é com 

melhores ajustamentos dos castigos, que conseguiremos maior respeito e tornar a escola 

mais segura e justa. 

 

 

3. • Incentivar os alunos a frequentar a escola: 

É urgente incentivar os alunos a gostarem da escola, é necessário trazer a realidade dos 

jovens para dentro da instituição, o que os estimulará. Pois é grande a percentagem de alunos 

que abandonam os estudos porque precisam de trabalhar para sobreviver ou auxiliar a 

subsistência dos agregados familiares e até porque o apoio social tem vindo a decrescer e o 

valor das despesas continua a ser elevado (ex: propinas). De que adianta dizer que quase 

todas as crianças têm acesso ao ensino básico e obrigatório, se na realidade o abandono 

escolar é elevado e tem-se registado cada vez mais. 

 


