
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 Profissional Agostinho Roseta, Pólo do Crato 

Circulo: Portalegre 

Sessão: Escolar 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

O projecto de recomendação, sob a temática, Que Futuro para a Educação pretende abranger 

várias áreas e vertentes, dos factores emergentes educacionais, para que a sociedade 

complexa em que vivemos tenha melhor efeitos do que aqueles que se têm verificado 

ultimamente. 

Por isso, propomos a existência de uma bolsa de recrutamento para alunos no acesso ao 

Ensino Superior com o objectivo de evitar as desilusões que milhares de licenciados vivem 

actualmente. Ou seja, o Ministério da Educação, em parceria com Organismos Públicos e 

Privados, nomeadamente empresas e instituições diversas (que sejam empregadores) devem 

verificar as perspectivas futuras em termos de necessidades calculadas a médio prazo, para 

que não exista tamanha disparidade entre as necessidades do país, em termos de formação e 

qualificação profissional nas entidades empregadoras e os recursos existentes, para que 

exista uma oferta de formação académica de acordo com a realidade e/ou necessidades do 

nosso país. 

Outra medida consiste na existência de um projecto de recuperação de jovens (até aos 25 

anos) desistentes do ensino. Isto é, em parceria com o Instituto de Emprego, o Ministério da 

Educação deveria identificar aqueles jovens com formação inacabada e potenciá-los para as 

escolas, de acordo com as suas preferências profissionais, de modo a diminuir 

simultaneamente o desemprego e o abandono escolar, aumentando a produtividade do país. 

A terceira medida, não menos importante, centra-se na formação periódica e contínua dos 

Encarregados de Educação, no sentido de estes entenderem os desafios e as problemáticas 

actuais dos seus educandos, no sentido do acompanhamento escolar das familias, 

actualmente deficitário, ser atenuado, reforçando a parceria entre escola e meio familiar. 

Aliás, deveriam desenvolver acções de formação periodicamente, maximizando a questão da 

aprendizagem ao longo da vida, em prol dos seus educandos, frequentando acções que 

desenvolvam assuntos tão diversificados, como o uso da internet, a alimentação, os métodos 

de estudo, a realidade educativa e formativa no geral. 

 



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. Existência de uma bolsa de recrutamento para alunos, na entrada ao Ensino Superior. 

 

 

2. Criação de um projecto de recuperação de Jovens desistentes do ensino. 

 

 

3. Formação periódica e contínua para os Encarregados de Educação. 

 


