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 Tecnológica e Profissional da Zona do Pinhal
Circulo: Leiria
Sessão: Secundário

Projecto de Recomendação:
Exposição de motivos:

(considerações ou argumentos que justificam ou enquadram as medidas propostas)

O que se fizer hoje na educação terá consequencias para o futuro do país.Os alunos precisam
de ter contacto com a realidade económica e social do país qualquer que seja o curso ou tipo
de ensino que frequentem e devem ter ao seu dispor e de contacto fácil professores para um
contacto mais simples e mais individualizado, nas salas de aula e fora delas. Ter o dia todo
ocupado com aulas, com curriculos extensos não dá tempo aos alunos de se realizarem em
outras áreas de vida, como por exemplo o desporto ou realizarem tarefas e projectos de
natureza formativa, educativa e mesmo social.

Medidas propostas:

(redigir com clareza e objectividade, sem alíneas)

1. A educação deve ajudar a responder às necessidades imediatas e futuras de Portugal em
matéria de competências e, ao mesmo tempo, reduzir o impacto social da crise e facilitar a
recuperação económica. Para isso deve-se fazer com que nos 2 últimos anos do ensino
secundário todos os alunos tenham um estágio numa empresa, desenvolvendo actividade
relacionada com os conhecimentos adquiridos.

2. Existir um currículo, conteúdos e ocupação de tempo na escola que permita os estudantes
terem tempo de estudarem e realizarem outras actividades – desporto, projectos de escola
acompanhados e orientados por professores.

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.

3. Para melhor aproveitar as capacidades de cada aluno, para valorizar o prazer de
compreender e descobrir dos alunos e para criar a competência pessoal que permite o saber
fazer, deve-se individualizar o ensino criando uma maior proximidade e conhecimento entre
professores e alunos.

