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 João Garcia Bacelar - Tocha
Circulo: Coimbra
Sessão: Ensino Básico

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

Neste momento, Portugal encontra-se numa situação económico-financeira bastante grave.
Com o tema deste ano do parlamento de jovens, foi dado aos jovens a oportunidade de
opinar e de tentar arranjar soluções numa tentativa de atenuar este grave problema.
Numa tentativa de mudar a situação do país, acreditamos que a solução passa por instruir a
população, com o objetivo de a tornar mais apta para trabalhar, em particular, as pessoas que
neste momento estão desempregadas, que recebem rendimento mínimo e não dão um
contributo para o desenvolvimento do país. Aumentando assim o seu conhecimento e as suas
capacidades de forma a ter um leque de escolhas profissionais mais abrangente.
Os jovens são o futuro e portanto o país tem de apostar nos seus jovens. E por isso, tem o
dever de lhes dar formação e desenvolver as suas capacidades, tendo em conta a sua
capacidade de aprendizagem e as suas aptidões. É por esta razão que propomos uma maior e
mais eficaz triagem dos alunos, pois nem todos os alunos têm as mesmas capacidades e
facilidade de aprendizagem e portanto um aluno com mais dificuldades, sentir-se-á muito
mais confiante e motivado numa turma onde seja instruído em função das suas capacidades e
onde ele possa acompanhar todo o processo de aprendizagem. Para que haja esta triagem,
deve haver por parte das pessoas, uma mudança geral de mentalidade, no sentido de aceitar
a colocação do seu educando num turma consoante as suas aptidões, contribuindo para o
sucesso deste novo projeto, visto que a mentalidade errada das pessoas é um dos grandes
obstáculos ao desenvolvimento desta iniciativa.
Durante a vida escolar, os alunos deparam-se com enumeras disciplinas teóricas, mas não as
aplica nas atividades diárias. Dessa forma, muitas vezes não há compreensão dos conteúdos
lecionados, não tendo a devida influência no futuro profissional, porque não foram aplicadas
no quotidiano.
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Medidas propostas: (redigir com clareza e objectividade, sem alíneas)

1. Incentivar a população em geral e os desempregados em particular, a receber formação

prática, de modo a desenvolverem capacidades e possuírem uma formação mais variada para
contribuírem para o progresso do país.

2. Aplicação de novos currículos nas escolas, incluindo disciplinas básicas e práticas, incutindo
nos alunos novas aprendizagens, mais direcionadas para o dia-a-dia.

3. Aperfeiçoar a triagem dos alunos feitas nas escolas, tendo em conta as suas capacidades,
encaminhando-os para cursos diversificados, de modo a terem mais sucesso no futuro.

