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 Básica e Secundária Pedro da Fonseca - Proença-a Nova
Circulo: Castelo branco
Sessão: Secundário

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

Sobre a questão "Que futuro para a Educação?" julgamos pertinente apresentar um conjunto
de medidas que visem melhorar o futuro da educação em Portugal. Como achamos que os
professores são, de certa forma, quem mais contribui para a melhoria do nosso ensino, será
importante que as nossas escolas tenham bons professores, daí a primeira medida
apresentada.
Por outro lado, consideramos que, actualmente, os professores gastam muito do seu tempo
com "papelada" que pouco ou nada contribui para a melhoria da nossa educação. Assim, a
segunda medida visa diminuir a burocracia dos professores (este trabalho poderia ser feito
por pessoal da Secretaria, por exemplo) dando-lhes tempo e espaço para prepararem as suas
aulas e pesquisarem/ executarem materiais para os alunos.
Por último, julgamos que existe um "divórcio" entre as escolas (secundárias e universitárias) e
as empresas. Por isso, a nossa medida iria no sentido de promover o diálogo entre as
empresas e o ensino, não apenas em termos de conteúdos programáticos, mas também na
execução de projectos. Consideramos que muitos projectos que são pensados nas escolas
poderiam ser postos em prática nas empresas, da mesma maneira que as empresas
poderiam requisitar os serviços das escolas, para a pesquisa e desenvolvimento de novos
materiais, equipamentos, soluções, etc. Só assim seria possível tornar os jovens verdadeiros
empreendedores e contribuir para o crescimento económico do nosso país.

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

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.

1. Realização de exames à componente cognitiva dos professores. Isto é, ao avaliar os

conhecimentos, capacidades e estabilidade psicológica dos professores estamos também a
salvaguardar futuros profissionais competentes, na medida em que os professores são uma
referência importante e fundamental na formação e progressão dos alunos.

2.
Diminuir a burocracia a cargo dos professores
Desta forma será possível melhorar as condições de trabalho tanto de professores como de
alunos e o seu desempenho, reflectindo-se na aprendizagem durante as aulas.

3. : Fortalecer a ligação Escola Secundária – Ensino Superior – Empresas com a realização de
reuniões anuais entre ambas entidades. Seria uma forma de estabelecer a ligação entre os
dois pilares (Educação/Economia) das sociedades contemporâneas e uma forma de diminuir
o desemprego.

