
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 Jerónimo Emiliano de Andrade 

Circulo: Açores 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

O futuro da educação tem merecido uma reflexão por parte dos alunos desta escola. 

Consideramos que é necessário apostar na qualidade do ensino, sem cair na tentação do 

facilitismo. É necessário apostar na Educação desde as idades mais tenras, fomentando o 

pensamento crítico, o desenvolvimento da memória e do raciocínio uma vez que, nessas 

idades, as crianças têm uma grande plasticidade cerebral, aprendendo e desenvolvendo 

hábitos e métodos de trabalho com facilidade.  

Acreditamos que poderá haver maior sucesso na educação se os conteúdos programáticos 

estiverem devidamente articulados entre si, havendo uma verdadeira interdisciplinariedade e 

garantindo que não sejam leccionados conceitos que exijam conteúdos de outras disciplinas 

ainda não leccionados.  

Com o ensino obrigatório até aos 18 anos, é necessário diversificar a oferta de percursos 

educativos, pois nem todos os alunos querem ou vêem utilidade no ensino regular. Se não 

houver uma aposta nos cursos profissionais receamos que haja uma tendência para o 

facilitismo do ensino. A educação merece um maior investimento financeiro por parte do 

estado de modo a maximizar a qualidade do ensino.  

Consideramos que, para que o país possa evoluir, é necessário que os seus cidadãos sejam 

capazes de exercer uma cidadania activa e consciente. Este processo faz-se, também, através 

da Educação privilegiando a qualidade e diversidade dos saberes.       

 

 

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

 

1. Implementação de aulas de Filosofia no 1º Ciclo, incentivando os alunos a responder a 

questões critica e criativamente, de forma a desenvolver as suas inteligências verbal, espacial 
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e lógico-matemática.  

 

 

2. Reorganização das orientações curriculares das diferentes disciplinas de forma a promover 

a interdisciplinariedade e permitir que os conteúdos que exijam conhecimentos prévios 

estejam já leccionados.  

 

 

3. Maior investimento e diversificação nos cursos profissionais.  

 


