
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 Emidio Navarro 

Circulo: Setubal 

Sessão: Escolar 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

O tema que o Parlamento dos Jovens apresenta este ano incide sobre a educação nacional, 

dirigindo a pergunta “Que Futuro para a Educação?” aos jovens deputados.   

O tema vai de certa forma ao encontro desta ferida, que tanto tem dado que falar, uma vez 

que oscila os alicerces da formação e respectiva educação de uma determinada nação. 

 Actualmente, vivemos num país acorrentado a uma situação que tem vindo a degradar a 

esperança académica e profissional da população portuguesa. O problema é que, apesar de se 

alcançarem competências académicas e ao se possuírem valores humanos de excelência, o 

mercado de trabalho acaba por abater qualquer empreendedorismo da parte dos estudantes, 

ao lhes renegar as oportunidades a que têm direito por mérito  próprio. Há portanto, uma 

tentativa clara de intervenção da nossa parte, no que diz respeito a este tema, não só porque 

enfrentamos a realidade diariamente, mas também porque, somos nós, os jovens, o futuro de 

Portugal, e passa por nós todo um processo complexo de reflexão que poderá de certa forma, 

ajudar e contribuir para que a educação portuguesa, caminhe na senda do progresso 

acompanhando todas as evoluções que têm surgido ao longo dos anos, mas que no entanto 

se têm demonstrado difíceis de moldar a certo e determinados padrões educacionais. 

Tentamos ao longo do processo de construção das nossas medidas, ir de encontro a 

determinados valores portugueses, bem como, criar outro tipo de dinâmicas que promovam e 

incentivem uma convivência educacional, tanto a nível nacional como internacional, agregada 

com diversas experiências que cada aluno pode obter que acabam por ser determinantes ao 

longo da sua vida. Não se trata duma pergunta “Que Futuro Para a Educação?”, mas sim 

duma constatação de factos:  A educação é o futuro!   

 

 



Escreva o nome da Escola, do distrito ou Região Autónoma em que se insere e a Sessão em que 
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Medidas propostas: (redigir com clareza e objectividade, sem alíneas) 

 

1. Cientes da importância da internacionalização e amplitude global da língua Portuguesa, 

propomos o aumento da relevância dada no programa educativo da mesma, autores que não 

sendo necessariamente portugueses, contribuíram para o desenvolvimento e enriquecimento 

da língua de Camões.       

 

 

2. Tendo em conta a formação dos jovens portugueses, focados para todos os possíveis 

futuros profissionais, propomos a expansão do número de workshops e acções de formação 

pelas escolas básicas e secundárias, em áreas artísticas e cientificas que constituam futuros 

profissionais de ampla necessidade e que logicamente ao mesmo tempo adquiram prática e 

conhecimento, enriquecendo currículos e preparando os jovens para o embate com o futuro 

de carácter profissional.  

 

 

3. Sabendo que a educação antes de mais é para todos, e a todos deve chegar, propomos 

através de mecanismos de sensibilização, que todas as escolas do país sejam dotadas de 

meios materiais e humanos,  de forma a possibilitarem a integração e desenvolvimento 

escolar e civico, de alunos que sofram de incapacidades visuais auditivas e motoras. 

 


