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 Tecnológica Artística e Profissional do Vale do Minho (Sede)
Circulo: Viana do Castelo
Sessão: Secundário

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

O nosso tempo é caracterizado por um acelerado processo de transformações e de
mudanças, algumas com profundas incidências sobre a existência e sobre o futuro da
pessoa humana e das sociedades. Progressivamente vão - se impondo novos estilos de
vida, decorrentes de uma nova ordem social, tecnológica, económica e cultural. Hoje
mais do que nunca, a riqueza de um País depende principalmente do potencial
humano de que dispõe, e do conhecimento… O futuro do nosso País exige uma
economia mais produtiva e competitiva. A educação será, hoje e sempre, o principal
agente de mudança. Por isso propomos:

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

1. -Uma educação centrada na orientação vocacional para todos os alunos logo no 7º

ano de escolaridade, inserida no plano de estudos, com 2 horas semanais e que, para
além dos testes de orientação vocacional, desenvolva com os alunos, oficinas de
profissões, workshops, palestras e conferências com profissionais de várias áreas.
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2. - Uma educação centrada no saber fazer, na aplicação prática dos conhecimentos
adquiridos, proporcionando desde logo aos alunos do ensino secundário um contacto
efectivo com o mundo trabalho, seja através de uma oferta diversificada de estágios
em diversos sectores, nas mais variadas instituições ou empresas, quer através de visitas
de estudo onde a aproximação á realidade profissional seja uma constante. Esta
actividade poderá incidir na disciplina de área de projecto.

3.

