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: Colégio Miramar
Circulo: Lisboa
Sessão: Secundário

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

A educação é, por inerência, um processo contínuo que visa a aprendizagem. Com o
objectivo de proporcionar a melhor educação possível, as nossas medidas visam uma maior
aproximação do ensino aos alunos, os principais visados pelas políticas de educação de
qualquer país. Para além disso, prentendemos com estas medidas contribuir para uma maior
motivação dos alunos e para que estes estejam mais bem preparados para o mundo do
trabalho e/ou para a frequência do Ensino Superior, campos em que sentimos uma maior
lacuna actualmente na preparação dos alunos.

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

1. Deverá estar presente um representante dos alunos, eleito por distrito, na discussão de

questões referentes à educação, sempre que as mesmas ocorram na Assembleia da
República.

2. Deverá ser implementada a orientação vocacional como um processo contínuo, ao longo de
todo o 3.º Ciclo, recorrendo a diversas dinâmicas de sensiblização.
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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. Manutenção e/ou dinamização de modalidades de ensino que aproximem a realidade
escolar da profissional.

