
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: ESPRODOURO - ESCOLA PROFISSIONAL DO ALTO DOURO  

Circulo: Viseu  

Sessão: Secundário  

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

O tema escolhido para este ano, "Que futuro para a Educação", é um tema pertinente e que 

nos toca a todos, já que a Educação é o instrumento que permite aos cidadãos adquirirem 

competências para o desempenho de papéis sociais e profissionais. Ao trabalharmos o tema 

apercebemo-nos que a Educação não é um processo unilateral, mas antes algo complexo que 

envolve diferentes actores (que devem saber respeitar-se e compreender-se) e diferentes 

áreas. É um acto de cidadania reflectir e propor medidas que possam melhorar o sistema 

educativo e incentivar os jovens e a sociedade a combater o abandono escolar. Saber ser, 

estar e fazer é determinante para construirmos um mundo melhor, mais equilibrado em que 

as desigualdades são atenuadas. Neste sentido propomos medidas que se destinam não só a 

aproximar os currículos às realidades sociais das escolas, mas também às realidades regionais 

e empresariais. Acreditamos que só desta forma conseguiremos alunos mais motivados, 

melhor formados e civicamente conscientes.   

 

 

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

 

1. Propomos que na aplicação dos currículos, desde a primária até ao secundário, haja um 

maior rigor e que sejam incluídas disciplinas de área artística, que levem os alunos a descobrir 

outras competências, formando assim técnicos mais especializados e polivalentes noutras 

áreas, que servirão de complemento ao saber-fazer. 
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2. Consideramos necessário o incremento da realização de visitas de estudo, de forma a 

permitir um maior contacto com a realidade social e empresarial, motivando assim os alunos 

e tornando mais práticos os curriculos.   

 

 

3. Defendemos, ao nível do ensino profissional, um aumento da carga horária para a 

realização de estágios curriculares e uma redistribuição das aulas teóricas e práticas ao longo 

da semana, permitindo que as aulas teóricas funcionem da parte da manhã, que é quando os 

alunos estão mais receptivos, e as aulas práticas da parte da tarde, complementando assim o 

que foi leccionado na parte da manhã.    

 


