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: E.B 2,3/S de Mora
Circulo: Évora
Sessão: Secundário

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

1. Educar bem é o melhor e mais seguro investimento no futuro.
Uma política de ensino deverá ser pensada de forma integrada, onde todos sejam parte da
solução, desde os alunos aos professores, passando pelos encarregados de educação e pela
comunidade escolar.
Para evitar que a situação se agrave, há que implementar medidas que apostem na qualidade
do ensino, não privilegiando apenas as estatísticas.
Uma das formas de ajudar a vencer a crise actual, é a aposta na qualificação dos jovens
portugueses. Sem eles, Portugal, não terá futuro.
Se somos um país de licenciados, porque é que o país não avança? Será porque a qualidade
da educação dos adultos de hoje não foi a melhor? Ou não foi ajustada às necessidades reais
do mercado de trabalho? Pois bem, talvez sejam esses os problemas.
É necessário para a melhoria da educação, apostar no seu rigor, não esquecendo que esse
rigor só é efectivo se for actual, isto é se estiver de acordo com as necessidades reais de
formação. Tal só é possível, tendo por base um estudo seríssimo acerca das necessidades de
formação por região que possa vir a regular a oferta escolar de nível secundário e de nível
superior.
Outra proposta, neste âmbito, seria retirar as aulas de substituição no Ensino
Secundário, porque estes alunos já têm maturidade para ocupar o tempo livre de forma útil,
realizando trabalhos, revendo matéria, ou fazendo investigação, por exemplo tornando-os
mais autónomos.
No horário do professor este tempo poderia ser convertido em tempo útil para tratar de
assuntos burocráticos, que os professores normalmente realizam fora do seu horário de
trabalho.
2. Outra medida que consideramos importante é a aposta numa Acção Social Escolar mais
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justa.
Os jovens, apercebem-se das possibilidades e dificuldades económicas dos colegas, dando
conta da falta de rigor na avaliação dos recursos económicos e sinais exteriores de riqueza, o
que origina uma má distribuição dos subsídios da acção social escolar, onde nem sempre os
subsídios são atribuídos a quem mais precisa. Assim sugerimos que, apesar das medidas
recentemente tomadas pelo governo com vista à avaliação da condição de recursos dos
agregados familiares, fossem feitas fiscalizações pontuais em casos de dúvida.
A educação tendencialmente gratuita e acessível a todos também é necessária em termos
práticos e não apenas legislativos.
A maioria dos jovens pretende licenciar-se, mas nem todos conseguem suportar tais
encargos, pois as universidades pedem anualmente propinas elevadas, ao que acresce ainda a
aquisição de livros e/ou outros materiais.
É de salientar ainda que, dentro da escolaridade obrigatória, um aluno, por ano, gasta
em média 250€ só em livros.
Tendo em conta que a maioria dos portugueses recebe o ordenado mínimo, não é
justo o «preço da educação». Noutros países da Europa, o ensino público é completamente
gratuito. Já em Portugal o mesmo não acontece, pelo que sugerimos ao governo que tome
medidas no sentido de assegurar o ensino básico universal, obrigatório e gratuito, como aliás
é consagrado na Constituição da República Portuguesa.
Com estas medidas, esperemos que o ensino melhore e que nós, estudantes, possamos ter
orgulho da educação que tivemos e que os professores possam sentir-se satisfeitos por
exerceram a sua profissão.

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

1. Apostar na qualidade e não na quantidade do ensino.

2. Uma Acção Social Escolar digna e justa / Ensino gratuito e acessível a todos de acordo com
a actual legislação em vigor.
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