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 Eng.º Acácio Calazans Duarte
Circulo: Leiria
Sessão: Secundário

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

A Educação é, em primeiro lugar, um direito que assiste ao Homem, (artigo 26º DUDH). Esta
tornou-se, indiscutivelmente, a pedra basilar da sociedade e é dela que emanam os conceitos
de desenvolvimento, competitividade e realização pessoal.
Portugal – com a sua debilidade financeira crónica e problemas económicos estruturais,
ambos intensificados por uma crise de valores, caracterizada pela falta de objectivos e
motivação dos jovens – deve ver na educação a base civilizacional fundamental,
indispensável, que não pode, de maneira alguma, ser secundarizada.
Consideramos imperativa a adaptação dos currículos escolares à realidade económica, social
e cultural mundial. Urge a preparação dos jovens para um mercado de trabalho competitivo e
globalizado, a sua informação acerca das saídas profissionais nas diferentes áreas de ingresso
e a adequação da oferta do ensino superior às necessidades do mercado de trabalho. Urge
igualmente que os jovens se sintam motivados, informados e conscientes do seu papel
enquanto cidadãos, portadores de direitos e deveres.
Acima de tudo, é primordial que compreendamos que podemos apenas representar parte do
presente, mas seremos, sem dúvida, a totalidade do futuro. Assim, consideramos
fundamental a aplicação das seguintes medidas.

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

1. Introdução do Mandarim, no currículo nacional do 3º Ciclo do Ensino Básico e no

Secundário, como Língua Estrangeira de opção.
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2. Elaboração de estudos de mercado de empregabilidade que permitam adequar as vagas do
Ensino Superior à oferta do mercado de trabalho e a tomada consciente de opção por parte
dos alunos na transição do 3º Ciclo do Ensino Básico para o secundário e no ingresso no
Ensino Superior

3. Criação de um programa, no Ensino Secundário, de Educação para a Cidadania, que permita
a apreensão e consolidação de valores que mobilize os jovens para uma participação cívica
mais activa e consciente

