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Identificação da Escola: Escola Secundária de Vouzela
Circulo: Viseu
Sessão: Escolar

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

Este ano, o Projecto Parlamento dos Jovens do Ensino Secundário propõem para debate o
tema " Que futuro para a educação". Partindo de duas frases de dois autores bem
conhecidos, (Paulo Freire) "A educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tão
pouco a sociedade muda" e (Pitágoras) "Eduquem-se as crianças e não será necessário
castigar os homens", conseguimos facilmente perceber a importância da educação. O
investimento nesta área tem que ser assumido de uma forma coerente, responsável e
dinâmica. Assim, os alunos da Escola Secundária de Vouzela aceitaram o desafio e lançam
algumas propostas relativas a esta temática.

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

1. Propomos que as mudanças/ reformas implementadas nas escolas sejam feitas de acordo

com a realidade portuguesa e tendo em conta as opiniões dos principais intervenientes no
processo (os alunos, professores, os técnicos operacionais e encarregados de educação). Não
aplicar em Portugal reformas do sistema educativo baseadas noutros países que nada tem a
ver com a realidade portuguesa.

2. Propomos que seja possível a abertura de cursos em escolas do interior, mesmo que o
número de alunos inscritos não seja o indicado pelo ministério, de modo a promover
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igualdade de oportunidades evitando que os alunos sigam cursos que não os pretendidos
dificultando a sua boa prestação nos mesmos e condicionado as suas opções.

3. Propomos que seja alterada da legislação referente à avaliação dos professores, de modo a
que seja um processo menos burocrático e mais eficaz, libertando assim os professores para
aquilo que são realmente necessários: ensinar e apoiar os alunos.

