
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 Pinheiro e Rosa 

Circulo: Faro 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

As medidas apresentadas surgem como resultado da opinião unânime dos deputados 

identificando os problemas atuais com que se depara o futuro da educação e o que nos 

preocupe num futuro pessoal. 

 

 

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

 

1. Teorização excessiva do ensino - Sendo nós de um curso de humanidades e que pressupõe 

a leitura, muitas vezes exaustiva,  dos manuais acrescida da informação dada pela professora, 

consideramos que o ensino atual em Portugal é exageradamente teórico, sem criar situaçoes 

práticas que nos permitam uma ligação com realidade e daí maior motivação. Também 

consideramos que as disciplinas opcionais no 12ºano deviam ter um leque mais variado e de 

maior aproximação a cursos superiores 

 

 

2. Cursos Profissionais - consideramos correta a possibilidade de um ensino mais especilizado 

e profissionalizante. No entanto é muitas vezes injusto o fato de nós, alunos de ensino regular 

competirmos com alunos de cursos profissionais numa entrada para a universidade e 

exigirem muito mais de nós no alcançar de uma média suficiente para a entrada num curso 

superior. 
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3. Organização curricular - Os conteúdos programáticos das diferentes disciplinas encontram-

se desajustados. No 12ºano muitas disciplinas têm programa extensos e dificéis de cumprir 

tanto pelos professores como  depois pelos próprios alunos que acumulam uma carga 

enorme de estudo, muitas  vezes com conteúdos que não consideramos adequados nem de 

importância maior.  

 


