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 Secundário da Gafanha da Nazaré
Circulo: Aveiro
Sessão: Secundário

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

Uma vez que educação é uma preparação para a vida, que lança a base necessária para o
desenvolvimento geral e o bem-estar de todos, é importante investir na mesma. Para tal, é
preciso preocuparmo-nos com o futuro com o objectivo de melhorar a preparação dos jovens
na sua realização pessoal e profissional. Mencionamos alguns argumentos que pensamos
serem pertinentes para que o nosso país tenha uma educação mais eficaz e os nossos filhos
um futuro mais promissor:
Quanto à primeira medida, consideramos que o material tecnológico existente, por exemplo,
nos cursos profissionais é escasso, pelo que consideramos importantíssimo o financiamento
dos mesmos. Quanto à opção dos jovens pelos cursos profissionais, estes não só usufruem da
aprendizagem teórica como também da prática, mas para que esta seja possível, é necessário
o respectivo material e locais de estágio em empresas especializadas nas áreas a que dão
formação e remuneração dos mesmos. Damos também especial importância aos espaços
apropriados que deveriam existir para o seu desenvolvimento.
Existe alguma preocupação nas actividades propostas para os alunos para que a escola não se
compare a uma prisão mas para que seja, para além do estudo e da rigidez, um meio em que
os jovens possam socializar e interagir. Foi neste sentido que elaboramos a segunda proposta
O desporto escolar tem uma presença muito importante, contudo em algumas escolas (na
maioria) existe falta de financiamento para pôr o projecto em prática. O material é reduzido,
limitando as actividades e inclusive a participação dos alunos. É preciso lutar pelos interesses
futuros e como no presente existem cada vez mais talentos nos jovens, porque não investir
neles? Apostar nas artes como por exemplo, no canto, na dança ou no teatro é uma das
nossas propostas para explorar novos horizontes ainda não completamente desbravados.
Pode-se, por isso, optar por novas experiências que possivelmente poderão obter grande
sucesso. Para atingir estes objectivos, não deveriam as escolas secundárias estar ao encargo
de um poder local mais próximo, e por isso mais eficaz e activo?
A nossa terceira proposta visa materializar o tão pretendido desejo de desenvolvimento da
autonomia, emancipação, independência e responsabilidade dos alunos. Excepção feita aos
cursos profissionais que têm de cumprir um rigoroso cumprimento horário para quê as aulas
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de substituição? Nessas horas não deveríamos ser capazes de gerir o nosso trabalho?
Queremos um futuro melhor, queremos expor novas ideias, propostas e opiniões. Esperamos
uma significativa atenção em relação ao nosso projecto.

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

1. Financiamento e apoio dos vários cursos. Estes passariam pela existência de salas

adaptadas, bem como material disponível para o normal decurso das actividades de cada
curso, em especial, nos cursos profissionais. Visa também a aproximação dos estudantes ao
mundo do trabalho através de estágios remunerados em locais para o efeito

2. As Câmaras Municipais devem assimir um papel mais interventivo em relação às Escolas
Secundárias, uma vez que um euro dispendido pelas mesmas se torna mais rentável do que
dois euros dispendidos pelo Governo. Tendo em conta que estas têm maior proximidade com
as escolas, têm consequentemente uma maior consciência dos problemas das mesmas e
maior facilidade em resolvê-los. Deste modo, o apoio financeiro às artes performativas e ao
Desporto-Escolar seria evidente.

3. Ausência de aulas de substituição para os alunos dos cursos Científico-tecnológicos, no
entanto a existência das mesmas nos cursos profissionais, uma vez que o currículo dos
segundos assim o exige.

