
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 Tecnológica e Agrária de Moimenta da Beira 

Circulo: Viseu 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

O Estado é um agente económico que deva providenciar a satisfação das necessidades 

colectivas da população, necessidades essas que derivam de facto de vivermos em sociedade, 

devendo, por isso, zelar pelo cumprimento dos objectivos de Equidade, Eficiência e 

Estabilidade. 

Por isso, consideramos a Educação um factor pimordial para atingir os objectivos acima 

referidos: a forma como se educa é determinante no futuro do país. Educar para o saber: para 

o saber saber, para o saber estar e para o saber fazer. É nesta última vertente do saber que 

aposta o nosso projecto de recomendação.  

Cada vez mais é fundamental salientar a importância de termos alunos a sair das escolas com 

as competências necessárias para integrarem o mundo do trabalho, capazes até de criar o seu 

próprio emprego dentro do espírito empreendedorista desejável para a actual situação do 

país. Daí o nosso destaque para o Ensino Profissional. Numa perspectiva de formação que não 

descura qualquer das vertentes do saber já mencionadas, este ensino privilegia a área prática 

e técnica onde os alunos, futuros recursos humanos de qualquer organização produtiva, 

aprendem técnicas que os tornarão trabalhadores e cidadãos íntegros e capazes.    

 

 

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

 

1. Os cursos profissionais funcionarão apenas em Escolas Profissionais, estas estão desde a 

sua fundação preparadas a nível de recursos materiais e especialmente humanos para 
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acompanharem o plano curricular destes cursos. 

 

 

2. Integração da Formação em Contexto de Trabalho num programa de estágios renumerado 

incentivando os alunos à criacção do seu próprio emprego. 

 

 

3.       

 


