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 Ponte de Lima - 403039
Circulo: Viana do Castelo
Sessão: Secundário

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

Ninguém tem dúvidas em concordar que a actual sociedade assenta num conjunto de valores
que desencorajam o estudo e promovem o insucesso escolar: diversão, individualismo e
consumismo – três valores essenciais na sociedade actual, são em tudo opostos ao que a
escola significa: atitude reflexiva, procura incessante do saber e de valores perenes.
Para Portugal poder desenvolver-se como uma sociedade de conhecimento e ser
suficientemente competitivo numa economia mundial cada vez mais exigente, é essencial que
a sua formação seja de elevada qualidade.
A metodologia de ensino que se limita à transmissão de informação e de conteúdo, mesmo
que esteja brilhantemente produzido, corre o risco de desmotivação a longo prazo,
principalmente se a aprendizagem for só teórica, insuficiente para dar conta da relação
teoria/prática.
A educação vigente e as conveniências sociais do séc. XXI premeiam o saber teórico e imolam
a criatividade, tão necessária para criar trabalhadores competitivos e empreendedores.
É fulcral que os estudantes sintam que as disciplinas do seu currículo escolar são uma maisvalia na área de prosseguimento de estudos.
Os estudantes reivindicam disciplinas adequadas às necessidades das profissões propostas
por aquele agrupamento/área.
O actual sistema de ensino deve ser capaz de distinguir os alunos que constituem uma
garantia para Portugal e aqueles que ainda não atingiram os objectivos propostos no nível
escolar em que se encontram.
Reter um aluno num determinado ano escolar é uma forma de o despertar para a
necessidade de adoptar métodos para superar as suas próprias dificuldades. E, deste modo,
tornarem-se cidadãos capazes de propor, inovar e mudar.
O processo de mudança na educação não é uniforme nem fácil. Há uma grande desigualdade
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económica, de acesso, de maturidade, de motivação das pessoas.
Hoje em dia, assistimos a um dualismo na educação: por um lado os cursos profissionais, por
outro, os cursos científico-humanísticos. Sabemos que os primeiros têm um objectivo
específico, no entanto, ambos convergem para o mesmo desígnio: o incremento da
formação/qualificação.
A igualdade de oportunidades é um ideal democrático, pelo que o acesso à educação deve ser
a face mais visível deste direito sublime.
Avista-se crucial o aumento do investimento no sector da educação com a finalidade de
formar cidadãos capazes, cultos, intervenientes e activos.
Mais do que programas como as “Novas Oportunidades”, que contribuem para aumentar as
estatísticas de alfabetização do país, deve haver projectos que transmitam conhecimentos
concretos, não só aos jovens, mas à população que mostre motivação em aprender.
A educação tem estado na ordem do dia devido às polémicas em que se vê envolta.
Os professores indignam-se com o facto do novo modelo de gestão das escolas lhes retirar
autoridade; o ministério argumenta que a educação está a ser alvo de uma reforma profunda.
O certo é que ambas as posições se encontram extremadas, não dando alternativa ao diálogo.
E os alunos, descrentes no actual sistema de ensino questionam-se: Que futuro para a
educação?
Estes só têm uma certeza: educar bem é o melhor e mais seguro investimento no futuro!

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

1.

Atenuar as diferenças entre o ensino regular e o ensino profissional, através de uma

distribuição igualitária de apoios ao nível da alimentação, transportes, material escolar e
actividades no exterior;

2.

Sugerir a alteração à lei que institui a reprovação como medida de última instância de

forma a combater a permissividade e o facilitismo no meio escolar;

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.

3.

Adoptar de um sistema de ensino mais estimulante para os alunos, aplicando o

conteúdo escolar em situações reais do quotidiano, garantindo que o conteúdo do currículo
adoptado no ensino secundário é útil na área do curso universitário desejado pelo aluno.

