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 SECUNDÁRIA DE SEIA
Circulo: GUARDA
Sessão: ESCOLAR

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

A par da família, a Escola deve servir de base à nossa formação / educação. Ambas devem
contribuir de forma significativa para que sejamos cidadãos completos, íntegros, preparados
para enfrentar o mundo do trabalho e as adversidades que, inevitavelmente, surgirão ao
longo da nossa vida.
Na nossa opinião, o futuro da educação passa por uma abordagem a nível europeu, devendo
caminhar‐se para uma uniformização a alguns níveis, nunca deixando desrespeitar as
específicidades de cada país.
Assim, a União Europeia e os estados‐membros não podem demitir‐se das suas reais
responsabilidades. Se a Europa pretende ser verdadeiramente um modelo de união e de
desenvolvimento, deve oferecer e (mesmo) incentivar a aproximação cultural, intelectual e
humana, dedicando especial cuidado aos jovens. Sem eles, que representam o futuro, não há
Europa. Sem promoção do contacto entre os seus cidadãos, não há Europa.
Neste sentido, desenvolveu‐se um conjunto de ideias perfeitamente exequíveis, a serem
implementadas a curto prazo, de forma a tornar o espaço europeu mais justo, mais solidário,
capaz de garantir aos seus cidadãos um futuro em que a qualidade de vida impere, nunca
esquecendo aqueles que, no presente, vivem com mais dificuldades.

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

1. Criação de uma verdadeira, eficaz e bem divulgada Rede Europeia de Intercâmbio de

Alunos do Ensino Secundário, suportada financeiramente pelo Estado português e, sobretudo,
pela União Europeia, que permitisse estudar em escolas secundárias de outros estados‐
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membros durante um semestre e/ou um ano lectivo, contribuindo para a criação de um
verdadeiro espírito europeu.

2. Criação de um contingente, em que 5% das vagas nas universidades europeias fossem
obrigatoriamente disponibilizadas para alunos estrangeiros, aumentando a partilha de
saberes e experiência no seio da União Europeia (e complementando a proposta da medida
1).

3. Reformulação dos subsídios / apoios estatais atribuidos aos alunos com dificuldades
económicas, reforçando o apoio aos que, com base no mérito dos resultados escolares, o
merecem e penalizando os que revelam indiferença em relação às suas aprendizagens e ao
seu percurso escolar, podendo ser totalmente retirados a alunos que reprovem dois anos
consecutivos.

