
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 
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Identificação da Escola: Colégio Liceal de Santa Maria de Lamas 

Circulo: Aveio 

Sessão: Secundário 

	  

	  

Projecto de Recomendação: 

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

	  

Considerando, 

que o futuro de um país se começa a construir no presente; 

que esse futuro será tanto mais risonho quanto mais formos capazes de alicerçá-lo em valores 

do humanismo, 

que o presente do nosso país e de toda a Europa se encontra profundamente comprometido, 

que é nos momentos mais difíceis que se lançam as pontes para o futuro, 

que a educação é fundamental para a construção dessas pontes, 

que o papel do professor na concretização do futuro não pode ser esquecido, 

os deputados do Colégio Liceal de Santa Maria de Lamas propõem as seguintes medidas: 

	  

	  

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

	  

1. Promover uma reorganização profunda do sistema de ensino, nomeadamente: 

- reduzir a carga horária nos diferentes ciclos de ensino; 

- criar áreas de experiência profissional em todo o ensino secundário; 

- estabelecer currículos mínimos nas disciplinas;  

- definir um perfil de competências no final de cada disciplina que vá de encontro à sociedade 

competitiva e globalizada em que vivemos; 

- harmonizar o currículo e as competências a nível comunitário, garantindo que os estudantes 

que terminam o secundário tenham efectivas igualdades de oportunidades no acesso às 

univerisidades europeias.  

A reforma do sistema de ensino deve ser amplamente debatida na sociedade e, uma vez 

implementada, deve permanecer sem alterações durante o tempo considerado necessário 

para poder ser avaliada e os seus resultados aferidos com rigor e isenção.  
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2.	   Refundar o programa "Novas Oportunidades", alterando, nomeadamente, a idade de 

entrada no programa, a duração do mesmo e os currículos de cada iniciativa no sentido de 

contibuir efectivamente para a melhoria das qualificações da população portuguesa. Garantir 

que o programa existe também para continuar a certificar qualificações pós secundário ao 

longo da vida com rigor e de acordo com as necessidades da sociedade civil.	  

	  

	  

3.	  Promover uma qualificação mais intensa dos professores, através de: 

- alteração da sua formação inicial, reavaliando a necessidade de professores nas diferentes 

áreas e impedindo a proliferação de cursos que qualificam para o desemprego; 

- aumentar o grau de exigência das provas de estágio profissional dos jovens professores de 

modo a que só ingresse na carreira quem efectivamente demonstre competências para tal;  

- formação científica e pedagógica rigorosa e aprofundada, obrigatória e cuja classificação 

tenha implicação na progressão da carreira. 	  

	  


