
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 Básica e Secundária da Graciosa 

Circulo: Açores 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Os deputados presentes na sessão escolar da escola básica e secundária da Graciosa revelam 

o seu agrado como o tema em debate que, apesar de abrangente, é importante para o futuro 

da nossa nação. 

Recentemente fora feitas alterações de fundo que, na opinião dos deputados, poderão 

colocar em questão a eficiência do ensino regular português. Mais do que uma população que 

tenha elevados níveis de aprendizagem, pretende-se cidadãos com aprendizagem realmente 

adquiridas, sem facilitismos nem programas de apoio que por vezes conduzem a uma 

realidade falsa, onde não um real desenvolvimento das competências adquiridas. 

Denotou-se ainda um afastamento da escola pública, entenda-se rede de estabelecimentos 

públicos do ensino regular, da população mais velha mas com necessidade e vontade de ir 

mais longe no campo do conhecimento e de melhorar as suas habilitações – por diversos 

motivos- mas cada vez mais não têm hipótese de alcançar os seus objectivos. 

Os deputados consideram ainda que há um sobre carregamento dos alunos que se encontram 

actualmente no ensino secundário no que diz respeito à quantidade de exames que têm de 

realizar no final do 11º e 12º anos. 

 

 

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

 

1. : Retroceder a escolaridade obrigatória para o 9º ano e para os 15 anos de forma a 

precaver medidas que venham a ser introduzidas que conduzam ao facilitismo e à diminuição 

do grau de dificuldade no ensino secundário regular e ao ensino superior. 
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2. Realização de exames do ensino secundário apenas de Língua Portuguesa (obrigatório) e 

específicos do curso do ensino superior a que o aluno se pretende candidatar. Exigiria que 

cada universidade apresente préviamente os exames das disciplinas do ensino secundário 

necessários para os cursos que oferece. A média dos exames realizados pelo aluno 

apresentaria um peso de 30% na nota final de candidatura. 

 

 

3. Criação dos cursos "Workshop 40+" - direccionado para pessoas com mais de 40 anos a 

realizar nos estabelecimentos de ensino regulares preferencialmente e com equivalência aos 

diversos ciclos de ensino. 

 


