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 E.B./S de Celorico de Basto
Circulo: Braga
Sessão: Secundário

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

Numa situação económica e social grave com o país a debater-se com dificuldades crescentes
a questões dos possíveis caminhos para a educação torna-se cada vez mais pertinente.
Efectivamente as políticas educativas de combate ao abandono escolar e à falta de
qualificações escolares e profissionais da população portuguesa, que acabam por ter efeito na
baixa produtividade das empresas e do país, têm sido pouco eficazes.
O Ministério da Educação tem procurado combater o insucesso escolar, mas
simultaneamente tem procurar reduzir os custos com a educação e, por isso, o combate ao
insucesso faz-se muitas vezes com medidas de facilitismo ao nível educativo, e não medidas
de promoção e aquisição de um nível de competências mais elevado. Muito recentemente o
próprio GAVE veio apontar as dificuldades dos alunos portugueses, em contexto de exame, ao
nível de competências básicas de escrita e compreensão língua portuguesa, que entra em
contradição com os indicadores de sucesso educativo das políticas seguindo, nos últimos
anos. Nesse sentido, consideramos que as medidas propostas são no sentido da melhoria real
da qualidade do ensino para que possa ser garantidaa uma formação adequada a todos,
independentemente do contexto em que esta formação surge.

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

1.

Fazer uma aposta na qualidade do ensino, iniciando um investimento no pré-escolar,

já que está demonstrado que as competências adquiridas no pré-escolar facilitam as
aprendizagens no 1º ciclo e, um primeiro ciclo bem conseguido facilita o sucesso no 2º, 3º
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ciclos e Secundário. As apostas devem ser feitas na valorização das competências básicas de
leitura, de escrita, e do raciocínio matemático que poderão ser as bases do sucesso futuro dos
alunos.

2. Dar uma oferta educativa de qualidade e diversificada, fazendo um investimento na
melhoria dos cursos CEF e Profissionais que dignifiquem este tipo de informação e que
dotando-os de uma vertente claramente mais virada para a integração na vida activa, facilite
uma posterior colocação num mercado de trabalho, nomeadamente aumentando os
protocolos entre escolas e empresas de forma a implicar as escolas, não só na formação mas
também na transição dos jovens para o mercado de trabalho.

3. De forma a facilitar o acesso ao ensino universitário dos alunos que pretendam,
independentemente da sua situação económica, devem ser encontradas formas de
financiamento destas instituições que podem passar por parcerias em numero cada vez maior
com o sector empresarial, para que a própria universidade tenha meios para democratizar o
acesso ao ensino superior, que nos últimos anos em Portugal se tem tornado cada vez mais
difícil para pessoas com menos recursos financeiros.

