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 Básica e Secundária de Velas
Circulo: Açores
Sessão: Secundário

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

A educação, em cada nação, constitui um pilar fundamental de modo a que o progresso e o
crescimento sejam possíveis. Podemos ter muito dinheiro, mas sem a instrução de pouco nos
servirá. Como tal, é necessário instruir da melhor forma possível, as gerações futuras, que
serão os líderes do amanhã. Dito isto, é essencial efectuar alterações no actual sistema de
ensino que visem o seu melhoramento.
E para tal, propomos as seguintes medidas:
Alargamento das bolsas atribuídas pelas autarquias locais e pelo governo regional a mais
cursos e aumento do montante; como todos nós sabemos, infelizmente, as autarquias locais e
o governo regional apenas atribuem bolsas de estudo a cursos que sejam considerados para o
desenvolvimento da região. Como tal, jovens sem possibilidades que estejam interessados
num curso que não tenha direito a bolsa, não poderão concretizar o seu estudo universitário.
Achamos que todos devem ter os mesmos direitos, por isso mesmo os futuros estudantes
universitários não devem ser penalizados, por o curso que desejam ingressar seja ou não este
contribuinte para o desenvolvimento da região.
Promover o ensino superior, através de “palestras” dadas a cada turma do secundário, de
modo a interessar os alunos a seguir para o ensino superior num curso que gostem; o
problema de muitos jovens, é que não sabem o curso em que querem ingressar. Por isso
mesmo, por vezes, o primeiro ano universitário não resulta, tendo que mudar de curso, uma,
duas vezes.
Promover o ensino superior pode estimular o gosto pelo ensino universitário, de forma a que
assim, os alunos despertem o interesse em prosseguir estudos. Que a Lei de Bases do Sistema
Educativo seja apenas até ao 9º ano. Sendo nós jovens e inconscientes, só nos preocupamos
com a média universitária no secundário. Até aí, apenas vamos “tirando notas” para nos
“safarmos”. Se acontecer o mesmo que acontece até ao 9º ano, transitaremos com facilidade,
sendo isso exactamente aquilo que não se pretende.
Acreditamos que se deve qualificar uma minoria no ensino secundário, que se aguente tão
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bem neste, assim como no ensino superior. Para haver pessoas com capacidades para as
diversificadas profissões que serão exigidas pela sociedade, é preciso haver um bom ensino
secundário, para que assim possam ter as bases necessárias para completar o ensino
universitário com sucesso.

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

1. Alargamento das bolsas atribuídas pelas autarquias locais e pelo governo regional a mais

cursos e aumento do montante;

2. Promover o ensino superior, através de “palestras” dadas a cada turma do secundário, de
modo a interessar os alunos a seguir para o ensino superior num curso que gostem;

3. Que a Lei de Bases do Sistema Educativo seja apenas até ao 9º ano.

