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Identificação da Escola: Escola Básica 2,3 Padre Bento Pereira de Borba
Circulo: Évora
Sessão: Básico

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

Tendo em conta que Portugal atravessa no presente momento uma grave crise económica e
social, em que o desemprego se apresenta, como um dos aspectos mais negativos, porque
provoca a recessão económica, logo o empobrecimento do país, vamos apresentar as
seguintes medidas. Estas propostas explicam-se porque a taxa de desemprego mais elevada
atinge os mais jovens. Medida 1 - Alargamento do 2.º ciclo até ao 7.º ano de escolaridade.
Medida 2 - Exames nacionais no 7.º ano nas disciplinas de Matemática e Português. Medida 3
- Incentivos às pequenas e médias empresas e à criação de microempresas para jovens.

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

1. Partindo do princípio de que a falta de competências educativas e profissionais, constitui

um dos entraves ao emprego, propomos que o 2.º ciclo passe a integrar o 5.º, 6.º e 7.º anos
de escolaridade. Achamos, que no final do 7.º ano, os alunos apresentam mais maturidade
para que se possa implementar a medida 2.

2. No final do 7.º ano, todos os alunos tinham que ser sujeitos a um exame nacional em que
seriam avaliadas as competências nas disciplinas de Matemática e Língua Portuguesa. Todos
os alunos que não dominassem os conhecimentos básicos naquelas disciplinas seriam
encaminhados para cursos profissionais, a oferecer pelas escolas do ensino oficial. Até ao
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presente momento, as Escolas Básicas 2,3 só oferecem praticamente cursos de informática.
Agora tratava-se de aplicar testes vocacionais, de modo a encaminhar os alunos para os
cursos onde têm vocação. Seria necessário uma oferta muito variada: pintores, serralheiros,
cabeleireiros, canalizadores, eletricistas, mecânicos, etc. Este ensino seria mais prático do que
teórico e nele as bibliotecas escolares possuem recursos para que os alunos se tornem
autónomos.

3. Os alunos formados naqueles cursos profissionais teriam emprego nas pequenas e médias
empresas através de incentivos financeiros atribuídos pelo Estado. Por outro lado, também se
poderia apoiar a criação de microempresas constituídas pelos formandos dos cursos
profissionais, através de mecanismos de controlo do Estado por meio de tutores e claro com
incentivos financeiros do mesmo.

