
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 Nuno Álvares 

Circulo: Castelo Branco 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Entendemos que seria um dever cívico a nossa participação no Parlamento dos Jovens. 

Percebemos, no entanto, que este assunto traz consigo imensas implicações, como factores 

económicos, sociais e políticos. Outra dificuldade que encontrámos foi a forma como  as 

medidas deveriam ser aplicadas.  

Achamos que uma uniformização do processo de avaliação facilitaria o controlo do 

cumprimento de programas, reduziria a taxa de insucesso escolar e aliviaria a carga horária 

dos professores. 

A grande falha com que nós, alunos do secundário, nos deparamos é a forma como os cursos 

que frequentamos estão estruturados. Um aluno deve ter total liberdade, de modo a poder 

escolher as disciplinas que frequenta. Um curso com disciplinas estipuladas por uma entidade 

(como o Ministério de Educação), impede que os alunos escolham as disciplinas com que 

mais se identificam, não contribuindo para o maior sucesso escolar de cada um, dado que o 

aluno não se mostra tão interessado nas matérias leccionadas. 

Sentimos que há uma falta de acompanhamento personalizado ao aluno para além do 

prestado pelo Director de Turma e este não tem auxílio especializado por parte de 

profissionais. 

 

 

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

 

1. Dado que os níveis de exigências variam de escola para escola, uniformizar o sistema de 

avaliação seria uma mais valia, pois permitiria um maior controlo por parte do Ministério de 
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Educação. Propomos, então, que os testes passem a ser criados pelo GAVE e que sejam 

distribuídos pelas DRE´s. O programa para execução de testes é determinado pelo GAVE, 

assim como a sua execução. Isto é, os testes a nível nacional devem realizar-se no mesmo dia, 

de acordo com um calendário previamente definido. 

 

 

2. Os Alunos podem ter possibilidade de escolher as disciplinas que querem frequentar, em 

função do leque oferecido pela escola. Porém, o aluno deve frequentar obrigatoriamente três 

disciplinas sendo estas Português, Inglês e Cidadania. Cada disciplina oferece um 

determinado número de créditos. Para concluir o ensino secundário, o aluno necessita de 

obter um número de créditos estipulado. Não são abolidos os exames de final de curso que 

permitem o ingresso no Ensino Superior. 

 

 

3. No Estatuto dos Alunos, na Secção dos Direitos, propomos que seja incluído o direito a um 

tutor/orientador (professor ou psicólogo) para vários alunos, que o irá apoiar, ajudar e 

encaminhar durante todo o percurso escolar. O Aluno tem todo o direito a escolher o seu tutor. 

Estes tutores devem ser totalmente imparciais nos aconselhamentos que fazem, não 

influenciando o aluno a fazer qualquer tipo de escolha. 

 


