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: Ensiguarda - Escola Profissional da Guarda
Circulo: Guarda
Sessão: Escolar

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

Sendo uma Escola Profissional e pautando o seu ensino por um conjunto de regras
diferenciado do ensino público, vêm os alunos eleitos para representar a Ensiguarda na
Sessão Distrital do Parlamento dos Jovens apresentar um conjunto de medidas que resultam
das experiências nesta escola apreendidas e que parecem ser medidas confiáveis na missão
do sistema de ensino público em melhorar não só os resultados exigidos pelas instâncias
internacionais, mas, e mais importante, melhorar a competitividade que resulta de melhores
alunos e de melhores escolas.
Todos sabemos que o sistema de ensino português carece de uma implementação de
decisões e de soluções que não apaguem os problemas que existem mas que os acompanhem
e os resolvam. Desta forma, e tendo nós consciência das dificuldades económicas e sociais
que algumas escolas apresentam, apontamos medidas de simples implementação e que
visam, principalmente, uma maior integração e participação dos alunos nas escolas, uma
maior adequação das escolas às necessidades reais dos alunos e um ambiente de rigor e de
exigência que permita, a todos os que integram a dita "escola democrática", um aumento
exponencial das suas condições de competitividade em todo os países do mundo.
Este é um projecto capacitado para a melhoria de aspectos que são aparentemente
insignificantes mas que funcionam como pequenos instrumentos que fazem a diferença no
ambiente de melhoria do sistema de ensino português.

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. Criação de tutorias ao nível do ensino secundário;

2. Implementação de um sistema de ensino público, ao nível do secundário, que seja
adaptado às necessidades e objectivos globais dos alunos portugueses, baseando-o nas
necessidades económicas do país e tornando-o, em alguns sectores, num ensino mais
práctico;

3. Criação de um novo Estatuto do Aluno que encaminhe o aluno através do rigor e da
exigência.

