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 Latino Coelho - Lamego
Circulo: Viseu
Sessão: Escolar

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

Empreendedorismo nas escolas:
Com a certeza de que é através da vida escolar que a iniciativa vai tomando corpo dentro de
cada indivíduo, tendo esta um papel preponderante na educação dos adolescentes, torna-se
necessário, incutir aos jovens uma capacidade empreendedora preparando-os, assim, para o
futuro, enquanto profissionais.
Desta forma, tomamos como necessário a criação de uma nova disciplina no plano curricular
dos estudantes ou a integração de uma componente mais dinâmica e empreendedora na área
curricular de Área de Projecto, com a finalidade de capacitar os alunos em relação ao que já
foi evidenciado anteriormente. Tudo isto se torna crucial para o desenvolvimento da
sociedade actual e, por isso, fundamental para a dinâmica da sociedade civil.
Ao falarmos de capacidade de iniciativa, destacamos a importância das famílias e, mais uma
vez, da escola no desenvolvimento dos jovens, pois são estes dois elementos que fomentam
as suas acções, sendo os jovens o futuro do país.

Ensino profissional :
O ensino português devia encaminhar os jovens para níveis de ensino mais focalizados em
áreas práticas como cursos profissionais, pois estes são uma melhor preparação para o
mercado de trabalho.
Actualmente, o ensino profissional é desvalorizado e, este devia ser expandido enquanto via
de ensino, porque remete para uma componente profissional e para uma percepção diferente
do mundo real.
Quando nos referimos à expansão desta via de ensino, destacamos a importância da criação
de mais cursos profissionais, dirigidos a outras áreas que se possam integrar nesta forma de
ensino. Acrescentamos, ainda, a importância de uma componente profissional dentro do

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.

currículo de todos os jovens, não apenas nos que integram o ensino profissional, mas,
também, nos que integram os cursos Cientifico- Humanísticos.

Avaliação do desempenho dos alunos:
A avaliação do desempenho dos alunos devia focalizar-se em incentivar o esforço, assim
como, incentivar a produção de conhecimento dos alunos.
Com isto, pretendemos demonstrar que a avaliação teria como objectivo potenciar o mérito
dos estudantes, no sentido em que, esta devia centrar-se não só em aspectos tratados nas
aulas, mas, também, em aspectos mais direccionados ao conhecimento da sociedade actual,
para que, assim, os alunos obtivessem um maior conhecimento do que os rodeia.
Concluímos que este aspecto devia perpassar todo o ensino, com a criação de mais
actividades dinâmicas, como concursos, mais apoio ao associativismo juvenil, mais programas
de apelo à iniciativa juvenil, como o Parlamento dos Jovens, de modo a que tudo isto
contribua para a avaliação do desempenho dos alunos.

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

1. -Empreendedorismo nas escolas.

2. -Ensino profissional.

3. -Avaliação do desempenho dos alunos.

