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: EB2,3/S Cardeal Costa Nunes
Circulo: Açores
Sessão: Secundário

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

Num país sem recursos naturais significativos, é essencial a aposta nos recursos humanos
como motor de desenvolvimento socioeconómico. A aposta nas pessoas passa
obrigatoriamente pela aposta no sistema de ensino. Importa, por isso, que a educação seja
considerada um bem precioso, não só como garantia da democracia, da igualdade e do
desenvolvimento, mas também uma forma de nos tornarmos cidadãos mais interventivos,
solidários, inovadores e, afinal, mais humanos.

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

1. Hoje o nosso sistema de ensino parece cada vez mais afastado da formação cultural e

artística em geral, privilegiando essencialmente os conteúdos científicos. Propomos, por isso,
promover uma escola mais cultural e artística, isto é desenvolvendo projectos no âmbito da
formação artística e cultural, nomeadamente teatro, música, literatura… ao longo de todos os
ciclos de ensino.

2. Valorizar o sistema de ensino como uma preparação fundamental durante a vida,
incentivando para a criação de uma cultura de rigor, qualidade e exigência desde o primeiro
ciclo, valorizando, nomeadamente, as avaliações da escola no acesso ao mercado de trabalho,
em todas as circunstâncias.
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3. Maior uniformização do sistema de ensino, nomeadamente na aplicação de testes
intermédios em todas as áreas, nas disciplinas específicas, encontros e palestras entre
professores para maior uniformização no sistema de ensino, mais apoios e aulas extra para os
alunos interessados em melhorar o seu aproveitamento, em todos os ciclos.

