
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 com 3º Ciclo do Ensino Básico Abade de Baçal 

Circulo: Bragança 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

 Após longa e aprofundada reflexão sobre a educação em Portugal, identificámos 
alguns constrangimentos de natureza organizacional, curricular e metodológicos que 
consideramos perniciosos tanto para a qualidade do ensino como para o futuro dos jovens, a 
organização e funcionalidade familiar. Das reflexões efectuadas, constatámos que: 

� Os alunos que terminam o Ensino Básico desconhecem as noções elementares de 
Economia, essenciais à compreensão do mundo em que vivemos e à participação cívica 
consciente além de que, ao terminarem o 9.º ano, grande parte deles se sente indecisa 
quanto à área de estudos a escolher, quer por falta de maturidade ou, até mesmo, por não 
ter despertado neles a verdadeira vocação.  

� Na generalidade, os alunos no final do Ensino Secundário têm poucas competências 
em Línguas Estrangeiras, revelando dificuldades na expressão oral e escrita e na leitura de 
textos literários, com reflexos negativos na sua vida futura, tanto a nível académico como 
profissional, dado que o fenómeno da globalização exige o domínio cabal de línguas 
estrangeiras. 

� A publicação tardia das listas de ingresso no Ensino Superior provoca graves 

transtornos, tanto a nível familiar como profissional, sendo responsáveis, não raras vezes, por 

perda de aulas devido à falta de alojamento. 

 

 

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

 

1. Alterar o currículo no Ensino Básico, incluindo a disciplina de Introdução à Economia, no 9º 

Ano, com a carga horária de 45 minutos e, no Ensino Secundário – 10º e 11º Anos –, adoptar 
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como Formação Geral as disciplinas de Português, Língua Estrangeira, Filosofia e Educação 

Física, tendo os alunos de optar por mais quatro disciplinas, de acordo com as suas 

preferências e com orientação do Director de Turma, sendo que a carga horária deve ser 

distribuída de acordo com a necessidade de cada disciplina, não ultrapassando as 19 horas 

semanais. 

 

 

2. Reformular as metodologias, os conteúdos, os manuais e os programas das disciplinas de 

Línguas Estrangeiras I e II no Ensino Básico e Secundário, promovendo situações reais de 

comunicação e o estudo de obras literárias, no sentido de valorizar a produção oral e escrita 

da parte do aluno, para a aquisição de mais cultura e competências na comunicação em 

Línguas Estrangeiras, de forma a promover a mobilidade e o intercâmbio. 

 

 

3.  Antecipar a publicação das listas de ingresso no Ensino Superior, até ao final da primeira 
quinzena do mês de Agosto. 

 

 


