
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: Agrupamento de Escolas de Campo Maior 

Circulo: Portalegre 

Sessão: Escolar 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Portugal tem assistido a uma crescente e generalizada crise educativa, que se faz sentir nos 

resultados obtidos pelos alunos, os decisores do futuro e, até agora, são poucas as mudanças 

a assinalar. Para que as próximas gerações sejam capazes de conduzir todo um país, é 

necessário garantir-lhes a melhor educação, num patamar único de qualidade.  

Os problemas são logo visíveis a partir do ensino primário e é por aí que devemos começar a 

reconstruir a nossa Escola. Os novos desafios da sociedade em que vivemos implicam o 

domínio e a capacidade de utilização da língua inglesa, língua de comunicação universal por 

excelência. Assim, é necessário que, aos alunos do 1º ciclo, seja leccionada esta disciplina. 

Neste momento, embora de oferta obrigatória, enquanto disciplina extracurricular, é de 

frequência facultativa, o que cria discrepâncias entre alunos aquando da entrada para o 2º 

ciclo. Deste modo, evitar-se-á uma dualidade que provocará disparidade de conhecimentos e 

repetição da iniciação para todos. 

 O ensino tradicional é estruturado para o aluno médio, deixando de parte tanto 

aquele que consegue melhores resultados como o que tem resultados inferiores. O problema 

é que se pede o mesmo a pessoas diferentes. A actual heterogeneidade das turmas faz com 

que o rendimento escolar diminua visto que, na constituição das mesmas, há grupos de 

alunos com diferentes competências e objectivos e um só professor não é capaz de satisfazer 

na totalidade as necessidades dos discentes. Para que o rendimento escolar de cada turma 

aumente, é essencial a formação de turmas de nível, fazendo-se assim uma separação dos 

alunos baseada nas suas capacidades, notas e historial. Desta forma, em cada turma seria 

utilizada uma metodologia diferente, tendo sempre como objectivo ajudar os alunos a 

superar as suas dificuldades e a melhorar os seus resultados.  

 Actualmente, a publicação de livros escolares tem vindo a ser cada vez mais 

dispendiosa e prejudicial em termos económicos e ecológicos. Apesar das novas tecnologias 

terem um papel cada vez mais importante na nossa vida profissional e melhorarem as nossas 

condições de trabalho, no Ensino, em geral, ainda não foram implantadas como seria 

conveniente. Por cada aluno do Ensino Secundário, os Encarregados de Educação gastam mais 

de trezentos euros em manuais e material escolar. Esta despesa seria facilmente reduzida se, 
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no Ensino em Portugal, fosse promovida a utilização de manuais virtuais. Este tipo de manual 

permite ir mais além que um manual de papel e está mais de acordo com a maneira de 

aprender das novas gerações, que necessitam de cada vez mais estímulos. Os manuais seriam 

comprados em CD, que os alunos instalariam no seu computador pessoal e levariam para a 

escola, todos os dias.  

Numa era de desacreditação da Educação faz particular sentido um conjunto de mudanças, 

sem quaisquer resistências ou reticências, para que aos alunos portugueses seja assegurada 

um ensino de qualidade, para que possam atingir o patamar da excelência.      

 

 

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

 

1. Implementação do Inglês no 1º ciclo, como disciplina de carácter obrigatório. 

 

 

2. Formação de turmas de nível. 

 

 

3. Utilização de manuais virtuais. 

 


