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: Instituto de S. Tiago em Sobreira Formosa
Circulo: Castelo Branco
Sessão: Secundário

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

1.

Hoje em dias os alunos são “obrigados” a estudar até ao décimo segundo ano. Desta

forma, a nossa medida visa um reencaminhamento dos alunos, desde o quinto até ao décimo
segundo ano, de acordo com as suas capacidades, os seus gostos, as suas aptidões. Assim, os
alunos não se sentirão obrigados a ir à escola, vão com gosto, tendo assim um melhor
aproveitamento, sem perturbar os colegas e implicar com os professores. Os alunos assim se
sentiriam excluídos nas turmas que iriam ser inserido, mas sim interessados por fazer algo do
seu interesse.
2.

No final do décimo segundo ano, os alunos que querem continuar com os estudos

têm de escolher o curso que querem seguir. No entanto, as dúvidas são muitas e as opções
ainda mais. Há então uma grande dificuldade em escolher. Estas novas orientações poderiam
ajudar. Estas seriam mais específicas, mais completas, para se obterem resultados mais
concretos, do que os do nono ano. Desta forma, haverá cada vez menos desistências nos
primeiros anos do ensino superior, pelo que, os pais poderão poupar e, posteriormente,
investir ainda mais na formação dos seus filhos.
3.

Cada vez mais é preciso investir na formação e na educação, mas não é fácil. Pagar um

curso superior não está ao alcance de todos e as bolsas de estudo não dão para pagar tudo.
Existem alunos com boas capacidades que não conseguem pagar os cursos, pelo que, deviam
de ser mais ajudados. Para além das capacidades de cada aluno, ainda existe a questão dos
cursos com maior e menor saída. Nos cursos com maior saída as propinas deviam ser mais
baratas, para que os alunos, de certa forma, tivessem uma maior preferência pelos mesmos.
As propinas tanto podiam baixar num ano, como subir, isso iria estar de acordo com os
estudos de mercado, por exemplo, se fossem precisos mais professores de matemática, então
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essas propinas diminuiriam; se não fossem necessários, as propinas subiriam. Assim, nem o
Estado perdia dinheiro em bolsas e afins, nem os pais perderiam dinheiro nos cursos dos
filhos.

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

1. Reencaminhar os alunos de acordo com as suas capacidades, quando se justificar faze-lo,

independentemente do ano em que se encontra.

2. Realizar novas orientações vocacionais no final do ensino secundário para permitir aos
jovens escolhas mas acertadas;

3. Redução do valor a pagar pelas propinas de acordo com os cursos com maior
empregabilidade e as necessidades económicas de cada aluno.

