
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 de Avelar Brotero 

Circulo: Coimbra 

Sessão: Escolar 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

A educação em Portugal tem diversos problemas que podemos distinguir entre problemas 

conjunturais e problemas estruturais. As nossas medidas procuram resolver problemas 

estruturais, indo à raiz de problemas como a elevada divisão dos ciclos de escolaridade, as 

dificuldades de adaptação dos alunos ao 2ºciclo de escolaridade, a centralização do poder no 

Ministério da Educação e a fraca oferta cultural extracurricular nas escolas.  

 

 

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

 

1. Alteração da componente lectiva no 2º ciclo do ensino básico, integrando novas disciplinas 

e reduzindo a carga horária.  

Reduzir a carga horária dos alunos do 2º ciclo, bem como o tempo de aula (de 90 para 60 

minutos), de forma a atenuar o choque decorrente da transição do 4º para o 5º ano de 

escolaridade, libertando mais tempo para os alunos e aumentando a ligação entre os ciclos de 

escolaridade. 

 

 

2. Promoção de actividades culturais, como a introdução à política. 

As actividades extracurriculares ajudam os alunos a estimular gostos pelas mais diversas 

temáticas, especialmente a política, que inicia os estudantes na vida política, para que, no 

futuro, façam escolhas inteligentes quanto aos governantes. 



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. 

 

 

3. Reforço da autonomia das escolas e dos contratos 

Possibilitar que cada escola tenha um modelo de gestão autónomo, mas de acordo com as 

normas estabelecidas a nível nacional, aumentando, assim, os poderes da escola e 

descentralizando o poder sobre a educação, que reside na sua totalidade no Ministério da 

Educação.  

 


