
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: Secundária com 3º Ciclo do Ensino Básico S. Pedro  

Circulo: Vila Real 

Sessão: Ensino Secundá 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Se fizermos uma pequena viagem pela história do pensamento ocidental, verificamos que a 

educação começou a ter um lugar de destaque na Grécia Antiga. Eles, os gregos, tiveram a 

perspicácia de perceber que o ideal de formação da juventude residia na educação, em 

detrimento da robustez física. 

Hoje, qualquer sociedade desenvolvida, quer a nível cultural, económico,  social e tecnológico, 

é o resultado de um grande investimento realizado, há já algumas décadas,  na educação dos 

cidadãos do eu país.  

Nós, jovens de hoje, cidadãos com responsabilidades de amanhã, entendemos que o nosso 

país deve, de uma vez por todas, deixar de fazer experiências ao nível da educação e investir, 

de uma forma determinada, sem demagogias, de uma vez por todas, na juventude.  

Custa-nos, como jovens que somos, sermos as cobaias de um ensino facilitista, de um ensino 

recheado de contradições e de um ensino que fomenta a mediocridade. Nós não queremos 

este ensino. Queremos exigência, queremos rigor, queremos qualidade, queremos trabalho e, 

acima de tudo, queremos que sejam os mais capazes a liderar, prestando provas da sua 

capacidade intelectual, dinamismo, determinação e sabedoria. 

Para que o nosso país progrida e qu obtenha a excelência, o rigor, e a qualidade, que tanto 

nos falta, segundo os especialistas, proposmos uma alteração radical ao nível da educação em 

Portugal, com base nas seguintes medidas:  

 

 

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

 



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. 

1. Propomos que as aulas de 90 minutos passem a ser de 60 minutos, promovendo desta 

forma a concentração dos alunos e, consequentemente, um maior sucesso escolar.  

 

 

2. Defendemos a reformulação do programa "Novas Oportunidades", evitando, assim, as 

injustiças que o mesmo  tem provocado no acesso ao ensino superior.  

 

 

3. Propomos a realização de "Tardes Temáticas" nas Escolas, asseguradas pelos alunos, em 

regime de voluntariado, sob orientação dos professores . 

 


