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 Profissional de Trancoso
Circulo: Guarda
Sessão: Escolar

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

Que educação queremos para o futuro?
A esta questão podemos responder com outra pergunta: Que país queremos para o futuro?
Na verdade o que será de um país que não apostar na educação dos seus jovens. O
crescimento, desenvolvimento e evolução de uma nação estão directamente associados e
dependentes do investimento que se fizer em planos, estratégias e objectivos educacionais.
Um país que despreze a Educação compromete o seu futuro, atrasa o desenvolvimento socioeconómico e o bem-estar das populações.
Educação é sinónimo de desenvolvimento, de crescimento económico. Todo o Estado deve
comprometer-se com uma politica educacional que promova os valores sociais, económicos,
históricos e morais de uma sociedade; deve apostar na sociedade do conhecimento,
democratizar a educação e estimular as pessoas para as aprendizagens, criando uma Escola
atractiva que satisfaça as ambições e necessidades de conhecimento, individuais e colectivas.
A Escola não pode ser apenas um espaço de transmissão objectiva de conhecimentos, mas
um local de liberdade onde a subjectividade nas aprendizagens deve ser respeitada, deforma
a conduzir não só a maior competência, mas também a maior preparação das populações
para os desafios da modernidade. A necessidade de adaptação a novas realidades exige que
as pessoas tenham preparação técnica e amplitude de conhecimentos que as preparem para
as necessárias reorientações profissionais ao longo da sua vida. Em particular os jovens têm
de encontrar uma Escola que lhes abra as portas do conhecimento e um Estado que lhes
faculte as medidas suficientes para acederem facilmente à Educação e ao mercado de
trabalho. Neste sentido propomos as seguintes medidas:

Escreva o nome da Escola, do distrito ou Região Autónoma em que se insere e a Sessão em que
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Medidas propostas: (redigir com clareza e objectividade, sem alíneas)

1. Que seja valorizada a dimensão vocacional no acesso ao ensino superior, não deixando que

apenas os exames e as médias determinem o progresso dos alunos. Ao mesmo tempo deve
ser igualmente valorizado o ensino técnico-prático, aproximando a Escola do mundo do
Trabalho.

2. Que haja uma maior aproximação entre o Estado e o Mundo Empresarial e que por meio de
diálogo se identifiquem aprofundadamente as necessidades e as áreas de formação de que
as empresas necessitam, para que se possam preencher as situações de carência e as lacunas
do mercado.

3. O Estado deve providenciar o apoio financeiro necessário para que o ensino seja
verdadeiramente uma oportunidade para todos, designadamente deve democratizar a
educação tornando-a mais acessível às familias através da redução do valor das propinas e
estabelecendo, por exemplo, com base no mérito, a gratuitidade nos transportes nas
deslocações escolares dos estudantes.

