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 Secundária de Maria Lamas - Torres Novas
Circulo: Santarém
Sessão: Escolar

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

Consideramos a educação o sedimento do futuro de cada jovem; sentimos igualmente que,
cada vez mais, somos cidadãos europeus e que, nessa dimensão podemos viver melhor a
nossa identidade nacional. Para pensarmos o futuro da educação, devemos pois olhar o
presente do nosso sistema educativo e analisá-lo à luz do que podemos aprender com os
outros sistemas educativos. As nossas propostas vão nesse sentido, o de criarmos
oportunidades no nosso sistema educativo para que possamos exercer a nossa mobilidade de
cidadãos europeus.

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

1. Criar, para os alunos do 12º ano, a figura do tutor, alguém que possa acompanhar o

percurso escolar e aconselhar sobre as perspectivas que se abrem ao estudante ao terminar o
ciclo secundário de estudos.

2. Reformular o processo de organização e formação das turmas no sistema educativo
português, e permitir a existência de turmas diferenciadas por disciplina, nas quais os alunos
seriam colocados no início de cada ciclo após uma actividade de diagnóstico, progredindo
sempre que obtivessem resultados:

melhorava-se

a motivação dos alunos para

aprendizagem respeitando os seus ritmos de trabalho e eliminava-se a retenção, mas
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mantinha-se a certificação do exame nacional no final de ciclo.

3. Instituir um "ano zero" entre a conclusão do 12º ano e a entrada na universidade; os alunos
que o quisessem poderiam, por exemplo, fazer voluntariado, efectuar curtos estágios não
remunerados em áreas profissionais do seu interesse ou inscrever-se em programas de
mobilidade. Estas actividades reverteriam em créditos curriculares para a entrada no ensino
superior.

