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: Agrupamento de Escolas de Alpendorada
Circulo: Porto
Sessão: Secundário

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

Com o tema em causa – “Que Futuro para a Educação?” –, a presente edição do Parlamento
dos Jovens – Ensino Secundário coloca frente-a-frente jovens e o seu próprio futuro. Num país
com cerca de 30000 jovens recém-licenciados a recorrerem à imigração como forma de
ultrapassar as dificuldades ao nível da empregabilidade existentes no nosso país, importa
reflectir sobre a origem do problema, que advém em grande parte do processo educativo na
sua essência, mas também da ausência de uma política educativa verdadeiramente
sustentada, prospectiva e pró-activa. Num país em que se fala da inexistência de valores
morais e sociais, importa focar a nossa atenção no papel que a educação desempenha nessa
discussão.
Neste contexto, do nosso ponto de vista é urgente a necessidade de reflectir seriamente
sobre esse que é, para muitos, nos dias de hoje, um falso-problema, mas que se revela na
realidade um dos tópicos que ostenta tanto de sensibilidade, como de complexidade e
polémica, devido às particularidades que o encerram e, sobretudo, devido à existência de
algumas dificuldades de comunicação na relação entre a instituição-escola e a instituiçãofamília pois, apesar da continuidade de novas oportunidades, importa não esquecer os baixos
níveis de literacia de uma camada significativa da nossa população.
Posto isto, com base nos argumentos acima apresentados, cientes, por um lado, da seriedade
do actual estado da educação em Portugal e, por outro, da urgência do debate do assunto em
questão, os deputados da Sessão Escolar do Projecto Parlamento dos Jovens do Agrupamento
de Escolas de Alpendorada, que teve lugar no passado dia 24 de Janeiro, deliberaram
apresentar, no presente Projecto de Recomendação, as medidas que a seguir se consagram:

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

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.

1. Adaptação do sistema de ensino ao mundo actual, redefinindo prioridades e metas

educativas (muitas vezes regidas por critérios meramente estatísticos, mas distantes da
realidade quotidiana das escolas), inserindo nas áreas curriculares disciplinas que preparem o
estudante para a vivência, em termos científicos, psicossociais e de cidadania impostos pela
"aldeia global" em que estamos inseridos.

2. Reforço da cooperação entre as universidades e as escolas secundárias, criando sinergias
(através da assinatura de protocolos de parceria e contratos-programa entre as instituições,
que propiciem ao estudante, por exemplo, períodos de estágio pré-universitário integrado, de
formação transversal em contexto universitário), no sentido de acompanhar, orientar e
aconselhar o estudante a adoptar objectivos concretos, melhorando assim o seu sucesso no
futuro, assente numa optimização das suas potencialidades inatas e adquiridas.

3. Reestruturação da política de acção social escolar existente, através da reformulação do
cálculo e critérios de atribuição dos subsídios a alunos carenciados, assim como do aumento
da atribuição de Bolsas de Mérito (assente no nível de sucesso obtido pelo estudante).

