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 Secundária Soares Basto
Circulo: Aveiro
Sessão: Secundário

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

As medidas apresentadas e escolhidas pelos alunos desta Escola, referem-se, essencialmente,
aos Cursos Profissionais. Estes cursos foram uma forte aposta da escola e a maioria dos
alunos frequentam os mesmos. E por este motivo, não se pode descurar do ensino
profissional, que por vezes é desvalorizado em comparação ao ensino regular. Não
esquecendo que alguns alunos pretender prosseguir o seu percurso escolar e académico.
Os alunos que participaram neste projecto e propuseram medidas, são alunos que
frequentam diversos cursos, mas todos de carácter profissional, daí as medidas apresentadas
dizerem respeito, na sua maioria, aos cursos profissionais. Como alunos destes cursos, os
discentes representantes da escola, são mais sensíveis a algumas questões que não se
encontram tão presentes nos cursos do ensino regular.
Questões essas que dizem respeito à Formação em Contexto de Trabalho (vulgo estágio),
onde colocam em prática o leccionado durante um ano lectivo. O facto de os
coordenadores/monitores de estágio mudarem de ano para ano, pode influenciar os alunos e
as próprias empresas, assim como a mobilidade de empresas nem sempre facilita a
integração nas empresas e num futuro nas mesmas.
Enquanto estagiários, os alunos trabalham nas empresas como um trabalhador qualquer e
sentem que por vezes, por serem estagiários de cursos profissionais, nem sempre são
apreciados como trabalhadores. Algumas empresas no final do estágio gratificam os alunos,
mas infelizmente não é uma prática comum, o que por vezes, revolta a maioria dos alunos. Se
a renumeração fosse, efectivamente, pré-determinada no contrato realizado entre as partes
envolvidas, seria muito melhor e levaria a alguns alunos a aplicarem-se mais nos estágios.
Mas que também dizem respeito ao pouco apoio que alguns alunos sentem nestes cursos,
que devido ao rigoroso cumprimento de horas lectivas nem sempre permitem um
esclarecimento de dúvidas e problemas que a adolescência passa. Nos cursos do ensino
regular, existe a disciplina de Área de Projecto que permite a elucidação de tema/problema,
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assim como o desenvolvimento desse mesmo tema.

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

1. Nos Cursos Profissionais, nas disciplinas da componente sociocultural e científica, os alunos

poderão receber recompensas de mérito por um conjunto de módulos concluídos com média
final de 17 valores. Os alunos que concluírem esse conjunto de módulos, receberão uma
recompensa/bolsa de 50 euros para gastar em material escolar, como cadernos, canetas e
livros de leitura obrigatória. O que vai incentivar os alunos a estudar e a lutar por essa mesma
recompensa/bolsa. Tendo por objectivo levar o aluno, quando acabar o ano, a tornar-se num
melhor trabalhador e empreendedor.

2. Estágios com alguma renumeração base, no que diz respeito aos Cursos profissionais. Esta
renumeração tinha que estar esclarecida no contrato assinado pela Escola e pela Empresa.
Esta mesma renumeração deve ser financiada pela empresa, de modo a não dar mais despesa
ao Estado, pois os estagiários são trabalhadores da empresa, executam trabalho como
qualquer outro trabalhador, pelo que deverá ser a mesma a financiar. Nesta mesma medida
insere-se também um ponto fundamental, que é o manter o Coordenador da Formação em
Contexto de Trabalho (vulgo estágio) durante os três anos do curso, tendo em vista a
estabilidade dos alunos nos estágios.

3. Numa aula por semana, de forma rotativa entre disciplinas, o (a) professor (a) dispensar 10
a 15 minutos da sua aula, para os alunos debaterem um tema/problema à sua escolha. Tendo
como principal objectivo resolver, esclarecer alguma questão que os alunos entendam como
problemática e inquietante. Dando a possibilidade de dissiparem as dúvidas, de carácter
existencial ou outro que possuam, e assim, poderem continuar com o seu percurso formativo
e pessoal.

