
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. com 2º e 3º Ciclos Clara de Resende 

Circulo: Porto 

Sessão: 20 de Janeiro 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Actualmente existe em Portugal um sistema educativo oficial que possibilita aos jovens 

usufruírem de uma educação gratuita e de qualidade, que garante não apenas a alfabetização 

da população mas também a realização pessoal e profissional desses mesmos jovens. No 

entanto, apresenta erros estruturais que comprometem a realização de um dos objectivos 

acima indicados - a realização intelectual dos jovens. É nesta linha de raciocínio e nesta 

perspectiva de evolução que apresentamos as seguintes medidas: 

1. Se, por um lado, o desaparecimento da disciplina de Educação Física constituiria um grave 

problema nas futuras gerações pois, sem a obrigatoriedade de exercício físico semanal, o 

número de problemas relacionados com a saúde pública,  como a obesidade, iriam aumentar 

até atingirem níveis dramáticos na sociedade, por outro lado, a obrigatoriedade desta 

disciplina conduz a um complicado problema, que afecta os alunos cujas aspirações 

profissionais nada têm que ver com a aptidão física dos mesmos e que boicota a obtenção de 

médias. Por esta razão, parece-nos óbvio que algo tem que ser mudado de modo a 

simultaneamente não prejudicar nenhum aluno e a não fazer cair em descrédito total os 

objectivo  da existência da disciplina. 

2. A falta de maturidade dos alunos quando estes transitam para o Ensino Secundário leva-os 

muitas vezes a fazerem escolhas erradas que podem conduzir muitas vezes ao desânimo dos 

alunos e, consequentemente, ao mau aproveitamento que apenas pode ser resolvido pela 

mudança de curso, implicando a perda de anos lectivos (no modelo actual). Em segundo 

lugar, e em jeito de confirmação legal, observando o artigo 3º da Lei nº 46/86 - Lei de Bases 

do Sistema Educativo - o sistema de ensino deve ser não apenas um instrumento de formação 

e preparação para a vida profissional ou académica mas também um instrumento que 



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. 

contribua para a realização pessoal plena, em termos cognitivos e vocacionais.   

 

 

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

 

1. Redução efectiva do peso da disciplina de Educação Física na média final do Ensino 

Secundário. A classificação obtida nesta disciplina só terá peso na média final de entrada no 

Ensino Superior caso seja superior à média das restantes disciplinas ou seja inferior a dez 

valores. 

 

 

2. Unificação das matrizes dos cursos científico-humanísticos que representará o fim dos 

cursos como hoje são conhecidos e a criação de apenas um, o secundário. Esta medida é 

acompanhada pela obrigatoriedade de sessões de orientação vocacional a todos os alunos do 

9º ano nas quais deverão ser apresentadas todas as opções a nível do Ensino Secundário e 

Ensino Superior. Esta medida será acompanhada pela manutenção das disciplinas específicas 

pedidas pelas Faculdades por um período mínimo de três anos. 

 

 

3.       

 


