
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 Francisco Rodrigues Lobo 

Circulo: Leiria 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Considerando que: 

- é necessário promover a autonomia dos alunos do Ensino Secundário, uma vez que o horário 

escolar é totalmente preenchido em actividades sob a orientação dos professores e que as de 

substituição não planeadas representam uma perda de tempo; 

- um número significativo de estudantes chega ao final do Ensino Secundário sem uma ideia 

formada sobre o curso ou o futuro profissional a seguir e que, por vezes, a primeira escolha 

implica o abandono do curso no primeiro ano de frequência, entendemos que se deve ajudar 

os estudantes na escolha do seu futuro escolar e profissional; 

- é importante promover o desenvolvimento de diferentes competências de autonomia,tendo 

em conta que os testes sumativos, só por si, não permitem atingir esse objectivo e  que a Área 

do Projecto vai ser abolida do currículo do 12º ano; 

 

 

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

 

1. Abolição das aulas de substituição não planeadas no Ensino Secundário. 

 

 

2. Promover a orientação dos alunos do Ensino Secundário na escolha do curso superior. Para 

o efeito, o ME deve definir orientações para que as escolas estabeleçam um programa de 

orientação profissional (exs. de acções: visitas e assinatura de protocolos com instituições do 



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. 

ensino superior e outros serviços que ilustrem diferentes profissões). 

 

 

3. Nas disciplinas terminais do Ensino Secundário, em lugar de alguns  testes sumativos, cada 

aluno realizará um trabalho de projecto inserido nos conteúdos programáticos da respectiva 

disciplina. 

 


