
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: Básica e Secundária de Mogadouro  

Circulo: Bragança 

Sessão: Secundária 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Com vista a melhorar alguns aspectos da Educação que consideramos importantes, propomos 

as medidas que a seguir se transcrevem: 

1. Argumentos que justificam a 1ª medida - Consideramos importante reformular os 

currículos dos Cursos Profissionais uma vez que os mesmos estão a criar situações de injustiça 

e desigualdade entre os alunos no Ensino Secundário; 

2. Argumentos que justificam a 2ª medida - A não criação de outras áreas opcionais nas 

escolas com menos alunos cria situações de desigualdade de oportunidades, pondo em causa 

a existência do Ensino secundário nessas mesmas escolas; 

3. Argumentos que justificam a 3ª medida - Cada vez se torna mais difícil aos alunos escolher 

os cursos para que estão vocacionados assim como conhecer os que lhes oferecem mais 

saídas profissionais. 

 

 

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

 

1. Propomos a reformulação dos currículos dos cursos profissionais, em que aos alunos que os 

frequentam sejam exigidas regras de comportamento, com aplicação rigorosa do Estatuto do 

Aluno, obrigatoriedade de frequentar na formação geral as disciplinas iguais aos dos restantes 

alunos e com idêntico grau de exigência. 
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2. Propomos que o currículo dos alunos do Ensino Secundário seja modificado, criando um 

maior número de cursos científico-humanísticos  em cada escola, permitidindo assim que nas 

escolas do interior, com menor número de alunos sejam propostos mais cursos. A manter-se 

a actual oferta de cursos, o Ensino Secundário nas regiões do Interior terá tendência a 

desaparecer.  

 

 

3. A escola deve obrigatoriamente facultar informação aos alunos acerca das saídas 

profissionais colocando no horário semanal da turma um tempo especificamente 

direccionado para essa função, esse tempo deve ser atribuído a um professor que possua 

especial vocação para tratar o tema. 

 


