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 da Apel
Circulo: Funchal - RAM
Sessão: Secundário

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

Sendo que a universidade é o horizonte para muitos alunos, a entrada na faculdade certa é o
objectivo último dos estudantes. Na fase da escolha do curso certo é necessário haver uma
orientação que permita ao jovem sentir o apoio e confiança que este acto requer. Afinal,
trata-se de uma escolha para a vida, de uma escolha que se pretende ser a correcta e que
promove a realização pessoal e um bom desempenho profissional.
Ora, é nesta etapa da vida dos futuros agentes do progresso de um país que o Ministério da
Educação pode intervir. Assim sendo, esta entidade deverá criar rankings com os resultados
dos melhores estabelecimentos de Ensino Superior. Esta informação não só contribui para um
melhor esclarecimento dos candidatos, como também fomenta a competitividade entre as
universidades. A competitividade promove a melhoria.
Olhando para os comportamentos numa perspectiva sociológica, verifica-se que, cada vez
mais, as pessoas se encontram voltadas para si mesmas. Esta postura egocêntrica deve ser
corrigida desde cedo. Travando este mal social logo no início faz com que a consciência cívica
e de solidariedade cresça mais solidamente. Para o efeito, deveria constar nos "curricula" das
escolas uma disciplina que incidisse sobre a Educação Cívica. Nesta componente lectiva
estariam directamente envolvidos em programas de voluntariado em lares, centros de
acolhimento, centros de apoio, hospitais, entre outros. Esta medida promove não só o
espírito de solidariedade como também o contacto directo com as pessoas e áreas em que
poderão ser aquelas que os estudantes irão trabalhar.
Experienciar a realidade social e profissional é a melhor forma de cada um sentir se as suas
capacidades estão realmente vocacionadas para a sua opção específica.
Deste modo, seria, a par do serviço voluntário, implementado no programa escolar disciplinas
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extracurriculares relacionadas com os diferentes agrupamentos. Estas funcionariam em
regime de parceria com empresas ou entidades que receberiam os alunos num determinado
dia da semana e durante noventa minutos. Funcionando como um mini-estágio, esta unidade
curricular proporciona ao aluno quer uma visão mais real do seu futuro profissional, quer uma
mais-valia na sua experiência de vida.
Socializar para melhorar, educar para intervir e ensinar para inovar é o que pretendemos com
estas medidas.

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

1. Criar um ranking oficial do MInistério da Educação para criteriar os diferentes

estabelecimentos de Ensino Superior pela sua qualidade e sucesso.

2. Introduzir uma unidade curricular em formação cívica para permitir um maior contacto dos
alunos com a comunidade envolvente.

3. Incluir no currículo unidades extracurriculares que promovam a formação integral e que
sirvam como um instrumento de aprendizagem prática para a vida.

