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: Etap - Escola Profissional- Unidade de Formação de Viana do Castelo
Circulo: Viana do Castelo
Sessão: Secundário

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

No âmbito do tema proposto pela Assembleia da República para o Projecto do Parlamento
dos Jovens no presente ano de 2011 "Que futuro para a Educação?" e considerando que nos
dias de hoje há uma preocupação enorme que se prende com o facto dos jovens de hoje
abandonarem o ensino, as nossas medidas vão exactamente de encontro a este problema.
Desta forma, a nossa primeira medida reflecte a preocupação existente no que respeita ao
desenvolvimento de uma relação saudável entre Professor e Aluno, reduzindo assim o mau
comportamento, aumentando a atenção dos jovens estudantes. O que pretendemos com
esta medida é melhorar o método de aprendizagem para que assim sejam dadas aulas mais
motivadoras havendo uma competitividade saudável entre alunos e professores, dinamizando
deste modo actividades interactivas ao nível da tecnologia, do desporto, promover workshops
e actividades culturais como música, teatro, dança e fotografia.
Relativamente à segunda medida, pretendemos que sejam criadas mais escolas profissionais,
com intenção de formar e qualificar jovens, contribuindo deste modo para a sua integração
no mercado de trabalho. A viabilidade desta medida prende-se com a necessidade de
aplicação de um estudo ao nível das necessidades profissionais do mercado de trabalho, por
forma a que, aquando da integração dos jovens no mundo do trabalho, estes não sintam
dificuldade no que respeita à sua empregabilidade. Neste sentido, o tecido empresarial local
deveria estar em sintonia com as escolas profissionais, nomeadamente das formações por
estas desenvolvidas, colmatando deste modo a falta de profissionais nas variadas áreas.
Por fim, a terceira medida remete-nos para a necessidade de reestruturar o Regulamento
Interno da Escola e do Estatuto do Aluno, criando normas mais rígidas com o objectivo de
melhorar o comportamento dos alunos dentro e fora da sala de aula.
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Quando ao aluno fossem aplicadas penalizações mais rigorosas do que as actuais, no caso de
cometerem um acto de indisciplina, na próxima vez iam pensar melhor na atitude tomada e
dessa forma melhorar o seu comportamento e servir de igual forma como exemplo para os
outros alunos.

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

1. Melhorar o relacionamento entre alunos e professores para que haja melhor compreensão

entre ambos.

2. Criar mais escolas profissionais e formar jovens de acordo com as necessidades do mercado
de trabalho.

3. Restruturar o Regulamento Interno da Escola aasim como o Estatuto do Aluno de forma a
criar normas mais rígidas no que respeita à indisciplina.

