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: Externato de Vila Meã
Circulo: Porto
Sessão: Secundário

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

Enquanto alunos contactamos, na prática, com alguns problemas do nosso sistema educativo,
assistimos a criticas, mudanças e tentativas de reformas; o que, na nossa perspectiva, não
tem produzido grandes melhorias.
Pensamos que as reformas educativas não se devem cingir à retirada ou troca de algumas
disciplinas, é necessário uma aproximação entre sistemas de ensino, uma preparação
uniforme e eficaz dos estudantes europeus no sentido de os preparar para um mercado cada
vez mais global e cada vez mais exigente.
A criação de um Conselho Eupopeu de Educação permitirá, desde o início do ciclo de estudos,
uniformizar programas disciplinares, de modo a que em todos os países europeus se
leccionem os mesmos conteúdos e se dê importância aos mesmos assuntos. Deste modo, o
grau de exigência seria o mesmo em qualquer país, promovendo a interacção entre sistemas
de ensino, preparando os jovens para a vida laboral e a livre circulação de pessoas, alargando
assim as perspectivas no mercado de trabalho.
Por outro lado, sendo o sucesso escolar um dos grandes objectivos do nosso sistema
educativo parece-nos que a criação de aulas nos meses de verão levará a que os alunos que,
neste momento, apresentam insucesso por falta de empenho e estudo, passem a dedicar-se
mais, evitando passar o verão na escola. Os restantes alunos (aqueles que reprovam por falta
de bases ou dificuldades no alcance dos objectivos), veriam nestas aulas outra oportunidade
para ultrapassar as dificuldades e ter sucesso.
Sendo leccionadas por professores estagiários, estas aulas permitem-lhes adquirir experiência
e um contacto mais próximo com a realidade escolar. Esta medida permite encurtar o período
de estágio sem com isso lhe retirar qualidade.
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Medidas propostas: (redigir com clareza e objectividade, sem alíneas)

1. Criação de um Conselho Europeu de Educação constituído por um gabinete de elaboração

de programas escolares para cada disciplina, um gabinete de aprovação de exames
responsável pela elaboração dos critérios exigidos para cada exame e sua posterior aprovação
(ou não). É ainda constituído por um departamento estatístico no qual se recolhem e
analisam os dados referentes à educação de cada país da EU e por um gabinete que se dedica
a estudar o sucesso ou insucesso de cada país nas suas variadas vertentes e propor medidas
para corrigir as anomalias. Com a criação deste conselho, pretende-se que os níveis de
exigência e qualidade de ensino sejam uniformizados e minimamente elevados em toda a EU,
criando um sistema de educação mais justo.

2. Implementar um sistema de "Escola de Verão"

aliado à alteração dos estágios dos

professores.
Os alunos que durante o ano lectivo reprovem a alguma disciplina devem ser obrigados a
frequentá-la durante as férias de verão. Aulas estas que serveriam também
proporcionar estágios aos professores recém-licenciados.

3.

para

