
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 Secundária de Ermesinde 

Circulo: Porto 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

A educação, enquanto processo de desenvolvimento e exercício das faculdades intelectuais e 

morais, tem uma enorme relevância na formação de cidadãos empreendedores na sociedade 

actual. Este processo de construção do conhecimento tem como objectivo a interacção social 

e cultural, competências essências à realização pessoal na sociedade actual.  

Actualmente, estudar tornou-se numa necessidade, já que só uma ampla formação e 

conhecimentos especializados garantem a entrada no, cada vez mais competitivo, mercado 

de trabalho. 

 

Em Portugal, cabe ao ministério da educação alertar e sensibilizar a sociedade portuguesa 

sobre a extrema importância que o ensino tem no desenvolvimento social e cultural do país, 

criando ao mesmo tempo incentivos escolares. Mas será que isso tem sido feito por parte do 

governo?  

As más condições dos espaços físicos escolares, as más condições tecnológicas à disposição 

dos alunos e a, por vezes, má qualidade do ensino prestado aos alunos, apenas contribui para 

a denegrir a educação em Portugal, comprometendo assim os propósitos da sociedade civil – 

formação de gerações com altos níveis de competências, de modo a progredia na sociedade 

mundial. 

 

Assumindo-se Portugal como um país desenvolvido, e sendo a educação a base de formação 

de um cidadão, devem ser criados desenvolvidos incentivos educacionais que coloquem o 

status da educação no suposto status do país. Recorrer a métodos de ensino arcaicos e mais 

antiquados apenas prejudica o povo português, tornando-o menos competitivo a nível 

internacional. 

Já no século XVII, o Padre António Vieira dizia: “A boa educação é moeda de ouro, em toda a 
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parte tem valor”. Este é um modelo a seguir, o modelo do progresso.  

 

 

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

 

1. Introdução do universo cultural na educação: 

Divulgação de uma ampla oferta de actividades tais como dança, canto, pintura, teatro, 

fotografia, artesanato, entre outras, sendo uma das quais de frequência obrigatória, 

aumentando, assim, a sensibilidade e expressão cultural dos alunos, desenvolvendo outras 

competências sociais e cívicas, tal como o espírito de iniciativa, essenciais à realização 

pessoal, à cidadania activa, à inclusão social e à empregabiladade na sociedade do 

conhecimento ; 

Reestruturação/Redução dos horários escolares ( inclusive dos cursos profissionais) de modo 

a que a frequência destas actividades seja facilitada, incentivando os alunos a desenvolverem 

as competências supracitadas; 

Os materiais usados nesta dimensão educacional devem ser totalmente gratuitos de modo a 

fomentar o espirito cultural nas novas gerações;  

 

 

2. Acabar com as facilidades da educação portuguesa: 

Aumentar o nível da exigência escolar, principalmente, no que concerne ao ensino básico ; 

Diminuição da burocracia para realizar a retenção de um aluno, de modo a tornar a educação 

em Portugal num ensino mais justo, imparcial e íntegro, formando-se, assim, cidadãos com 

altas competências intelectuais; 

Regulamentar melhor os critérios de transição de ano lectivo, tornando o ensino igual para 

todos, independentemente da instituição escolar à qual o aluno está vinculado. 

 

 

3. Melhorar as ofertas de cursos profissionais e especialização dos mesmos: 

Abranger as ofertas de cursos profissionais especializados a mais escolas, criando uma ampla 

distribuição de meios, acabando com as centralizações; 
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Reestruturar as ofertas às necessidades, isto é, formar cidadãos necessários ao 

desenvolvimento da sociedade, acabando com os cursos que não trazem qualquer benfício 

social e fomentar o desenvolvimento/especialização de estudantes que correspondam às 

carências, tanto a nível industrial como noutros ramos económicos; 

Especializar os alunos, o que favorece a sua empregabilidade e realização pessoal na 

sociedade actual. 

 


