
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: E. S. da Lousã 

Circulo: Coimbra 

Sessão: E. Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

1 - Era fundamental o funcionamento diário, nas Escolas, de um gabinete que atendesse 

alunos e pais onde uns e outros pudessem falar abertamente sobre os seus problemas. Aí os 

jovens poderiam também receber orientação e acompanhamento, sobretudo no caso de 

manifestarem comportamentos desviantes como a indisciplina ou a violência, adquirir 

informação sobre assuntos vários (sexualidade, toxicodependência…) de modo a prevenir 

comportamentos de risco, nomeadamente o bullying e as gravidezes precoces, entre outros. 

Seria também um bom meio de ligação entre a Escola e os Centros de Saúde ou outras 

instituições. 

2. Considera-se que as aulas de 90 minutos têm vária contra-indicações, salientando-se duas: 

é demasiado tempo para os alunos estarem concentrados, motivados, calmos e a trabalhar; é 

negativo, em questões de saúde, estar tanto tempo seguido sentado. 

 Pensa-se que seria mais produtivo, a nível das aprendizagens, dividir o ano em três 

trimestres totalmente independentes uns dos outros, nos quais se frequentasse, de forma 

intensiva, apenas 2 ou 3 disciplinas. Haveria menos dispersão no estudo o que facilitaria a 

assimilação de conhecimentos. No final de cada trimestre realizar-se-iam exames às 

disciplinas frequentadas. Teria ainda a vantagem de tornar o ano lectivo menos monótono, a 

nível de horários.  

  Acha-se restritivo que os alunos tenham que frequentar obrigatoriamente algumas 

disciplinas (quer sejam da componente geral ou da específica), conforme escolham Cursos de 

Ciências e Tecnologias, Ciências Socioeconómicas ou de Línguas e Humanidades. Deveria 

poder-se fazer uma combinação muito mais livre e alargadas de disciplinas, de acordo com os 

interesses pessoais e as perspectivas de prosseguimento de estudos na Universidade, sendo 

que as únicas disciplinas obrigatórias seriam o Português e a Educação Física. A título de 

exemplo, considera-se que um jovem que quisesse seguir a especialização em Arqueologia, 

deveria poder frequentar, no Ensino Secundário História e também Geologia, o que hoje não 

é possível. Além do mais, seria mais fácil para um aluno no fim do Secundário escolher um 

curso universitário se tivesse frequentado disciplinas de áreas diversificadas. 
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 3 – Dada a grande diversidade de alunos a vários níveis (competências e ritmos de 

aprendizagem, meio sócio-económico, interesses pessoais) as turmas deveria ser reduzidas 

(com 14 ou 15 elementos) para que os professores pudessem fazer um acompanhamento 

mais personalizado de todos e para que se criasse um ambiente mais calmo, e por isso, mais 

propício à concentração e à aprendizagem. 

 

 

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

 

1.   Fundação, em todas as Escolas, de um Gabinete de Apoio aos Jovens (GAJ). 

 

 

2.  Mudança na duração das aulas (diminuir os tempos lectivos de 90 para 60 minutos), na 

organização dos horários (divisão do ano em 3 trimestres diferentes entre si) e na organização 

curricular dos Cursos Científico Humanísticos (possibilitar aos alunos do Ensino Secundário um 

maior leque de opções na escolha das disciplinas). 

 

 

3. Diminuição do número de alunos por turma. 

 


