
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 Emídio Garcia 

Circulo: Bragança 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

A mudança é uma constante e as alterações são cada vez mais rápidas. Como tal, é necessário 

estar preparado para conviver pacificamente com essas aceleradas transformações.  

A educação, desde há muito, tem sido a base de qualquer unidade civilizacional, é nela que 

encontramos a resposta para aprender a viver socialmente. 

Cabe à educação preparar-nos para o futuro que vamos enfrentar e como parte das 

mudanças têm origem na evolução das novas tecnologias, é necessário tomar particular 

atenção às disciplinas de T.I.C., pois as novas tecnologias são o futuro e já não é possível 

dissociá-las da sociedade moderna, sendo necessário uma formação mais prático-técnica 

nesta área. 

Actualmente a atenção dos alunos tende a diminuir quando solicitada em longos períodos, 

sendo necessária uma melhor concentração para um maior rendimento e assim uma melhor 

preparação. Propomos que sejam repostas as aulas de 50 minutos pois é quase impossível 

exigir a um jovem 90 minutos, ou nalguns casos 135 minutos, de plena atenção. Aulas de 50 

minutos, por serem mais curtas, permitem um melhor aproveitamento. 

Avaliados os horários de 12º ano é possível constatar que disciplinas opcionais, como 

Geografia e Biologia, têm maior carga horária que uma disciplina de exame, concretamente 

Português que, devido ao seu programa extenso, torna difícil uma rigorosa aprendizagem. 

Também é necessário acabar com as barreiras físicas de forma a atenuar as diferenças de 

oportunidades, contribuindo para uma sociedade mais estruturada.  

“Sê a mudança que queres ver no mundo!” (Ghandi) 

As medidas que agora apresentamos vão nesse sentido.      

 

 



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. 

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

 

1. Reflexão sobre a carga horária atribuída às disciplinas opcionais, no 12º ano; 

 

 

2. Implementação das T.I.C. até ao 12º ano para preparar os alunos para um mundo 

tecnológico competitivo; 

 

 

3. Retorno às aulas com duração de 50 minutos, 90 minutos quando práticas, como intuito de 

estimular a concentração e o aproveitamento. 

 


