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 D. Inês de Castro
Circulo: Leiria
Sessão: Escolar(única)

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

Como estudantes do secundário, pretendemos com estas medidas um ensino mais justo e
qualificado, apostanto no reconhecimento e no valor de cada um. Uma sociedade deve ser
constituída por cidadãos merecedores dos seus postos, através do mérito individual pondo
fim aos facilitismos a que assistimos diariamente no mundo da educação. Desta forma, é
necessário apostar numa reorganização dos métodos de ensino tendo em conta as
necessidades do país e dos individuos.
Cada vez mais, há a necessidade de incutir nos jovens um espírito crítico e empreendedor de
maneira a consolidar o futuro da sociedade e do país, e, sem dúvida, a melhor estratégia é
optar por um ensino atrativo e competitivo.

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

1. Entrada no Secundário com resultados verdadeiramente positivos.

Perante uma avaliação sumativa negativa, os exames de equivalência à frequência deviam de
ser abolidos.

2. Bolsas de mérito para quem mérito tem.
As bolsas de mérito

têm de ser

atribuidas aos alunos com médias elevadas

independentemente se são ou não subsídiados, havendo assim a devida distinção entre
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apoios socias e de mérito.

3. Ajuste na entrada e criação de parcerias no ensino superior, tendo em conta a
empregabilidade dos cursos e as necessidades do país.
A falta de trabalhadores em certas áreas e a excessiva lotação noutras, faz com que haja uma
necessidade de um ajuste na entrada no ensino universitário, um país que não é atrativo para
os seus jovens não consegue desenvolver-se, há assim a necessidade da criação de parcerias .

