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 Marquesa de Alorna
Circulo: Santarém
Sessão: Escolar

	
  
	
  

Projecto de Recomendação:
Exposição de motivos: (considerações ou argumentos que justificam ou enquadram as medidas propostas)
	
  
Cada vez mais, uma sociedade culta, bem formada e qualificada é sinónimo de um país
desenvolvido e economicamente competitivo. O que torna uma sociedade qualificada é a
formação dos seus jovens ou seja o ensino, desde o primário ao superior. Para que o
processo de formação profissional e pessoal dos jovens seja completo na sua totalidade é
necessário que os jovens não sintam distanciamento entre os vários graus da sua formação
querendo com isto dizer que o aluno não pode ter um percurso escolar marcado pelo
desconhecimento da próxima fase. Um jovem que se encontre no ensino secundário não pode
seguir para o ensino superior mal informado, sem ter a certeza de que está a seguir o
percurso académico que deseja.
O actual panorama económico nacional e internacional indica que tempos difíceis se
avizinham e por conseguinte, os jovens devem estar preparados para enfrentarem este
problema. Estes devem adquirir durante o seu percurso escolar competências que visem a
sua educação em questões de cariz finandceiro.
Como medida de promoção do mérito e do esforço nas escolas, achamos necessária a
criação de um incentivo monetário, dadas as circunstâncias difíceis da vida actual dos
estudantes, que premeie todos aqueles que integrem os quadros de excelência nas suas
escolas, figuras essas há pouco tempo regimentadas e previstas no Estatuto do Aluno. Desta
forma, propomos a criação de um cheque- ensino dedutível em material escolar, livros,
formações e acções de enriquecimento curricular que seja atribuído a todos os que integrem
os quadros de excelência nas suas escolas.

	
  
	
  
Medidas propostas: (redigir com clareza e objectividade, sem alíneas)
	
  
1. Criação de um Plano Nacional de aproximação dos alunos do ensino secundário ao Ensino
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Superior que promova dias abertos nas Universidades, palestras, debates e um portal de
esclarecimento de dúvidas.

	
  
	
  
2.	
  Promoção de programas e formações que incentivem os jovens estudantes às poupança.	
  
	
  
	
  
3.	
   Criação e introdução de um cheque-ensino dedutível em material escolar, livros e projectos
de formação que vise premiar todos os jovens que integrem os quadros de excelência nas
sua escola.	
  

	
  

