Escreva o nome da Escola, do distrito ou Região Autónoma em que se insere e a Sessão em que
participa (Básico ou Secundário). O projeto de Recomendação tem de respeitar os seguintes limites de
texto: exposição de motivos – 3300 carateres (incluindo espaços); cada medida – 850 carateres (incluindo
espaços). Confira estes limites no seu texto antes de copiar e colar nos espaços previstos.

Identificação da Escola:E. S. da Lousã
Círculo: Coimbra
Sessão:Secundário

Projeto de Recomendação:

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

Achamos necessária uma reforma no sistema educativo, que permita uma melhor adequação
do ensino à procura no mercado de trabalho e, que, por outro lado fixe os jovens às áreas em
que vivem.
Igualmente importante é o fomento económico das regiões mais desfavorecidas e a
diminuição das assimetrias regionais, não só para a criação de mais empregos como também
para a fixação das populações do interior do país, evitando a sua desertificação.

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

1. Reformar o sistema educativo tomando, as seguintes medidas:
- realizar, precocemente, testes psicotécnicos que permitam um conhecimento das
capacidades e competências de cada estudante e que possibilitem o seu encaminhamento
para os cursos mais adequados;
- criar uma maior variedade de cursos, sobretudo técnico-profissionais, investindo-se mais
neste tipo de ensino, como alternativa ao universitário;
- permitir uma maior flexibilidade na escolha das disciplinas ao longo do 10º, 11º e 12º ano;
- promover a especialização das escolas em cursos que permitam o
desenvolvimento/aproveitamento das potencialidades da área em que estão inseridas;
- reduzir os cursos que não têm saídas profissionais:
- criar cursos que permitam que os jovens se fixem na região donde são originários.(por
exemplo se uma dada região necessita de um engenheiro mecânico, há que procurá-lo aí).
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2. Incentivar o desenvolvimento e a modernização da agricultura nas regiões do interior,
facilitando, a nível burocrático, e financeiro, a criação de empresas;

3.

