
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: Agrupamento de Escolas de Oliveira de Frades 

Circulo: Viseu 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

          Defendemos o reforço das bolsas europeias para os alunos com melhores médias no fi-

nal do ensino secundário, dando oportunidade a estes alunos de estudarem em qualquer uni-

versidade de um país membro da União Europeia. Os intercâmbios de estudantes constituem 

uma forma de promover nos cidadãos europeus as noções de interdependência, globalização, 

diversidade cultural e conhecimento de outras sociedades. Estas bolsas seriam financiadas pe-

la União Europeia através de fundos comunitários e seriam uma forma de incentivar os jovens 

para a obtenção de melhores notas e de promover o intercâmbio cultural de estudantes. 

          Defendemos o reforço da aprendizagem ao longo da vida, como meio para a aquisição 

de novos conhecimentos e apostando numa formação contínua, que permitirá ao aluno ser 

um futuro trabalhador qualificado e apto para a crescente competitividade do mercado de 

trabalho. Esta medida tem como principal objectivo permitir que os alunos apostem na sua 

formação escolar e académica de forma contínua, para que mais tarde estejam suficiente-

mente preparados para entrar no mercado de trabalho, dotando-os de maior competência e 

de mais qualificações. 

          Defendemos uma maior uniformização dos sistemas europeus de acesso ao ensino su-

perior, nomeadamente em termos de “numerus clausus”. No nosso país, as médias de acesso 

ao ensino superior são, em alguns cursos, bastante elevadas, pelo que muitos alunos são obri-

gados a desistir do curso pretendido. A uniformização dos sistemas de ensino na União Euro-

peia irá facilitar a entrada dos alunos nos cursos para os quais têm maiores potencialidades, 

evitando as situações que ocorrem todos os anos de alunos com excelentes médias terem de 

entrar nos cursos que não foram as suas primeiras prioridades de escolha. 

 

 

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. Reforço das bolsas europeias para os alunos com melhores médias no final do ensino se-

cundário.  

 

 

2. Reforço da aprendizagem ao longo da vida e aumento dos incentivos à formação contí-

nua.  

 

 

3. Maior uniformização dos sistemas europeus de acesso ao ensino superior, nomeadamente 

em termos de “numerus clausus”.       

 


