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 de Hotelaria e Turismo 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)

O futuro da educação passa por uma reestruturação do saber Ser, saber Saber e saber Fazer.
Se desejamos competir com outros países da Europa temos que ter técnicos e profissionais
tão bons como os outros paises têm. Para isso é necessário que o estado invista nesse tipo de
formação mais prática, e quanto mais cedo melhor para a formação prática em contexto de
trabalho. Os relatórios da OCDE demonstram que o problema da educação em Portugal se
coloca ao nível da qualidade do investimento em educação e não tanto na sua quantidade.
Será por isso imprescindivel investir com qualidade num ensino que manifestamente se
traduza em produtividade para o nosso país.

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

1. Apostar na formação profissional a partir do 7º ano de escolaridade, com maior rigor e

exigência. Propomos a criação de cursos de formação concebidos para qualificar jovens que
entram no mercado de trabalho com conhecimentos concretos da realidade empresarial e
das exigências funcionais da profissão que vão abraçar. Assim tendo em vista adequar
métodos e técnicas mais inovadoras às necessidades do tecido produtivo nacional os alunos
deveriam frequentar em regime de alternância a escola e a empresa. Os encarregados de
Educação seriam chamados a exercer o seu papel, de maneira a que a partir do 9º ano estes
alunos possam alternar na prática a escola com a empresa. Entenda-se empresa como o
futuro emprego, profissão, mercado de trabalho. Quanto mais cedo se entrar na realdidade
profissional melhor. Estudando e trabalhando.
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2. Para que se possa apostar neste tipo de formação profissional será necessário estabelecer
protocolos/parcerias entre as escolas e as empresa, quer a nível regional e nacional, quer a
nível internacional. Este tipo de protocolo visaria por em prática os seus conhecimentos e os
seus valores enquanto futuro trabalhador dessa empresa. Seria uma mais valia para a
empresa e para o futuro profissional do aluno. Desenvolver projectos relacionados com a área
de formação, mais prática do que teórica, traria vantagens ao futuro profissional que se
tornaria mais experiente e à empresa que teria um futuro profissional melhor enquadrado na
filosofia da empresa.

3. Criar uma maior aposta na formação financiada para que possamos ter os melhores
técnicos formados em portugal. Criação de bolsas de estudo para todos os alunos a partir do
7º ano de escolaridade desde que revelassem um aproveitamento excelente e os seus
encarregados de educação não tivessem capacidade económica para pagarem esses estudos
mais práticos.

