
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 CAMÕES 

Circulo: PORTO 

Sessão: SECUNDÁRIO 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

O programa Parlamento dos Jovens, no presente ano lectivo, propôs como tema «Que Futuro 

para a Educação?». 

Como se sabe, pelo menos é o que as estatísticas nos dizem, Portugal progrediu imenso, 

sobretudo, depois do 25 de Abril de 1974, em vários indicadores respeitantes à educação, 

contudo, tal não se mostra ainda suficiente para anular o atraso acumulado face aos restantes 

países desenvolvidos. Mais, como nota crítica, podemos afirmar que tal progressão tem, em 

parte, sido alcançada não com a preocupação da excelência e da qualidade, mas com o intuito 

de beneficiar aqueles que não se esforçam, apenas com o intuito de elevar as classificações 

de Portugal nos rankings internacionais. 

Como tal, as medidas que propomos, visam, sobretudo, premiar a excelência e o esforço dos 

alunos, acabando com a ideia de facilitismo associada a certas medidas que visam, 

artificialmente, aumentar o nivel de qualificações da população. E, por outro lado, centrar o 

esforço dos alunos nos seus verdadeiros objectivos de forma a conseguirem obter um maior 

sucesso escolar . 

Assim, no sentido da melhoria da educação para o século XXI, propomos as três seguintes 

medidas. 

 

 

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

 

1. Abolição dos exames nacionais obrigatórios no secundário. Os exames nacionais 

obrigatórios serão substituídos por exames nacionais opcionais, ou seja, o aluno só faz os 

exames nacionais que a faculdade/curso que pretende exige como prova específica, assim o 
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aluno dedica-se verdadeiramente aos seus objectivos e não é sobrecarregado com exames 

desnecessários. 

 

 

2. Revisão do actual sistema de ensino técnico-propfissional. Pretende-se a criação de um 

ensino que se assemelhe ao antigo, mas mais moderno e adaptado às necessidades da 

população portuguesa. Revisão do actual SNQ (sistema Nacional de Qualificações). Maior 

rigor e exigência, pois muitos formandos depois de terminarem um curso como as novas 

oportunidades, por exemplo, continuam com a mesma formação inicial. As estatísticas e os 

certificados nem sempre representam o que parece. O projecto “Novas Oportunidades” passa 

a ter em conta a experiência de vida e o trabalho que os seus intervenientes possuem 

atribuindo disciplinas centradas na prática e não na teoria (poderá servir como caminho 

alternativo ao ensino normal mas que, qualitativamente, tem o mesmo valor). 

 

 

3. Revisão da Lei da escolaridade obrigatória. A partir do momento em que o aluno reprova 

duas vezes, após o segundo ciclo, poder parar de frequentar o ensino, se assim for a sua 

vontade. Todas as ajudas do estado a nível da educação serão retiradas quando se der a 

segunda reprovação. Consequentemente, os CEF e todas as outras ajudas para a transição de 

ano dos alunos terão de acabar. O projecto “Novas Oportunidades” poderá ser a via 

alternativa para estes alunos, servindo, novamente, como alternativa. 

 


