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Identificação da Escola: Escola Secundária José Falcão 

Circulo: Coimbra 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Como disse um dia Nelson Mandela: «A Educação é a arma mais poderosa que podemos usar 
para mudar o mundo».  

De facto, se reflectirmos acerca desta consideração, verificamos que nada é mais decisivo 
para a nossa formação como cidadãos preocupados e informados, do que uma educação 
vasta e completa. 

No entanto, se analisarmos os resultados dos Exames Nacionais, concluímos que a média 
portuguesa se encontra aquém das prestações dos restantes países da União Europeia. Para 
reverter esta situação, o Governo tem investido em medidas injustas, que conduziram a um 
facilitismo generalizado e que impedem o reconhecimento do verdadeiro mérito e esforço. 

Por esses motivos, consideramos imperativo que os programas actuais do Ensino Secundário 
sejam revistos e actualizados, uma vez que não são adequados às necessidades dos 
contéudos-base de alguns cursos superiores. Os alunos dos Cursos Científico-Humanísticos de 
Ciências e Tecnologias,  Artes Visuais,  Línguas e Humanidades e Ciências Socioeconómicas 
demonstram falta de competências para os cursos superiores das suas respectivas áreas. Este 
facto tem como consequência directa uma menor exigência nos cursos superiores, visto que 
os professores não conseguem ensinar a matéria dos cursos a alunos que não têm as bases 
necessárias para a apreender. Com esta menor exigência, estamos a formar profissionais que 
não são tão competentes quanto aqueles formados em universidades prestigiadas, que 
garantem um nível de exigência superior. No âmbito já referido do sucesso das novas 
gerações relativamente à sua educação, consideramos de maior importância a redução do 
tempo de aulas de 90 para 60 minutos. Vários estudos nacionais e estrangeiros, cujo objecto 
de análise foi o tempo de concentração dos alunos, têm como resultado que o tempo máximo 
de concentração é muito inferior a uma hora e meia. Tendo em conta tal facto e considerando 
um tempo lectivo realista, esta medida é uma escolha adequada, pois permite uma melhor 
assimilação dos programas leccionados, afectando de forma positiva a qualidade e 
competência dos alunos que o nosso sistema de ensino está a formar. 

 Ainda com a qualidade da formação dos alunos em vista, apresentamos a nossa 
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última medida. Esta será benéfica para professores e alunos, uma vez que a harmonização da 

atmosfera da sala de aula e a diminuição de comportamentos disruptivos, resultará num 

melhor aproveitamento dos alunos (proporcionado pelo aumento de concentração). Para 

além disso, com a multiplicação do número de turmas criar-se-ão vagas para professores 

desempregados. Assim, com um menor número de alunos, o docente conseguirá não só 

leccionar os conteúdos programáticos previstos, como ainda aplicar estratégias, com vista a 

um ensino vocacionado para as dúvidas e interesses dos alunos. Cada jovem terá um ensino 

mais individualizado (o que contribui para o estreitamento da relação professor – aluno), o 

que será peremptório para o seu desempenho e avaliação final. A assimilação de 

conhecimentos será facilitada e os alunos serão incentivados a participar nas actividades 

lectivas com maior frequência e motivação. Garante-se, assim, o sucesso do processo de 

ensino – aprendizagem. 

 

 

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

 

1.  Rever e actualizar os programas educativos do Ensino Secundário, tendo em conta a 

especificidade de cada disciplina; 

 

 

2.  Reduzir o tempo das aulas de 90 minutos para 60 minutos, de modo a aumentar a 

produtividade dos alunos no contexto escolar; 

 

 

3.  Promover a produtividade do trabalho lectivo, através da redução do número de 

alunos por turma. Cada turma não deverá ter mais de 20 alunos. 

 


