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 de Caldas de Vizela
Circulo: Braga
Sessão: Secundário

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

A Educação é o pilar basilar de qualquer sociedade moderna.
Educar os jovens do presente é o mesmo que garantir um futuro de sustentabilidade amanhã.
Por todas estas razões, demonstra‐se claramente a necessidade de debater o estado da
educação e operar no sentido de promover parâmetros de igualdade social/educacional,
consentâneos com a igualdade de acessos e oportunidades a nível educacional para jovens
provenientes de todos os estratos sociais.
O pagamento de propinas, inexistente entre 1974 e 1995, dificulta o acesso ao ensino
superior a inúmeros indivíduos oriundos de agregados familiares mais desfavorecidos. Limitar
os acessos à cultura e à educação é o mesmo que banir o progresso e a evolução. A educação
deve evoluir no sentido da gratuitidade de todos os níveis de ensino, jamais sendo suposto
ocorrer o contrário.
Em Portugal existem vários programas de intercâmbio para o ensino secundário, mas as
limitações que lhes são impostas fazem com que não seja possível obter o melhor proveito
deles. Sendo que as deslocações a outros países estão tendencialmente limitadas às férias
escolares ou a um máximo de 7 dias úteis, estas não permitem ao aluno disfrutar das
potencialidades de viver e estudar num outro país aprendendo a sua cultura. Isto é ainda
aliado ao triste facto de o Estado não financiar programas desta índole, sendo impossível a
participação de todos os interessados.
Já relativamente aos exames nacionais, apesar de por um lado promoverem uma globalização
de critérios, são passíveis de gerar erros na selecção específica de alunos a determinados
cursos. Ao agrupar disciplinas em grupos (tal como Biologia e Geologia; Físico‐Química…),
ambas submetidas a teste num único exame, podem ser gerados erros incomensuráveis, visto
que uma nota medíocre num exame pode não ser consentânea com um nível de
mediocridade a ambas as disciplinas.
Por todas as razões explicitadas, se insurge como absolutamente essencial rectificar o modelo
educacional português.
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Medidas propostas: (redigir com clareza e objectividade, sem alíneas)

1. Isenção do pagamento de propinas do Ensino Superior para alunos com aproveitamento

igual ou superior a 14/15 valores.

2. Criação de um programa de intercâmbio escolar para o ensino secundário, dentro dos
países da EU, com uma duração de 1 ou 2 períodos lectivos e com custos parcialmente
suportados pelo Estado, de acordo com a condição social/económica dos alunos.

3. Erradicação dos exames nacionais passando as Universidades a ser as únicas responsáveis
pela selecção dos seus alunos, através de provas de acesso a ser elaboradas pelas próprias
universidades, promovendo deste modo uma selecção de estudantes mais rigorosa e
adequada aos parâmetros específicos de cada instituição superior de educação.

