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 Hotelaria e Turismo da Madeira
Circulo: Madeira
Sessão: Secundário

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

O mundo actual, em especial a Europa, tem sofrido muito as consequências da crise
económica mundial. O nosso país, como membro do mercado europeu, também se tem
ressentido, nomeadamente no que ao nível financeiro diz respeito. Estes problemas levaram
o nosso governo a aplicar algumas reformas que têm atingido alguns resultados financeiros
reconhecidos a nível europeu, mas que têm prejudicado tanto a capacidade de resposta do
estado social, como o sector da educação, seja ele público ou privado.
Desde criança, cada indivíduo deve ser educado para vir a ser um cidadão interveniente e útil
à sociedade. Em primeiro lugar, essa é uma tarefa familiar assente na transmissão dos valores
e no testemunho de modelos de comportamento social. Contudo, a dinâmica da sociedade
moderna leva a escola a assumir um papel muito mais abrangente. Na verdade, as escolas e
outras instituições de educação têm que dar às crianças e jovens a formação científica,
técnica e profissional, de modo a prepará-los para as necessidades profissionais futuras, mas
têm que lidar também com as questões da motivação dos seus alunos e de alguns
comportamentos desviantes.
Assim, propomos as seguintes medidas:

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

1. Que se crie uma legislação própria, de forma que as crianças e jovens possam dispor de

mais tempo em família sem que esta perca rendimentos e proporcionando uma maior
estabilidade afectiva;
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2. Que os professores sejam penalizados quando se prove que, por negligência própria, não
cumpram o programa estipulado, privando os alunos do desenvolvimento de determinadas
competências;

3. Que se introduza mais tecnologia na sala de aula com o objectivo de cativar os alunos e
motivá-los para um mais crítico e eficiente acesso à informação.

