
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: Externato Casa-Mãe 

Circulo: Porto 

Sessão: Escolar 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

A educação, enquanto pedra basilar para a construção do futuro, não deve, nem pode ser 

vista como uma realidade estanque. Terá de ser sempre vista como uma realidade dinâmica e 

de enquadramento social. 

Neste sentido, surge a nossa primeira medida, pretendendo dinamizar e aprofundar a 

disciplina de Formação Cívica e introduzir-lhe uma vertente de tutoria disciplinar dos alunos 

(Direcção de Turma). A escola é um meio determinante de educação para a cidadania, de uma 

importância cívica fundamental, não devendo ser encarada como uma realidade paralela à 

vida em sociedade, mas constituindo o primeiro degrau de uma caminhada que a família e a 

comunidade desenvolvem com o aluno. É importante educar os alunos, desde tenra idade, 

para temas-chave da nossa sociedade e para valores importantes no seu crescimento, 

aproveitando assim, verdadeira e finalmente, as reais potencialidades da disciplina de 

Formação Cívica, até agora, na maioria das escolas, desperdiçadas. Por isto, está assim 

justificada a importância da disciplina de Formação Cívica, que permite a rentabilidade de 

recursos já existentes, sem grandes esforços orçamentais, proporcionando a oportunidade de 

se abordar temas que fomentassem a formação cultural e pessoal do aluno, como a educação 

financeira, a política, a acção social, o ambiente, entre outros, de acordo com o Projecto 

Educativo da escola e com possível rotatividade de temas e professores ao longo do ano. 

Também a vertente de Direcção de Turma se torna crucial, principalmente em escolas de 

maiores dimensões, como forma de resolução e prevenção de situações mais problemáticas, 

apelando à tutoria do Director de Turma. No final, esta disciplina ficaria dividida 

semanalmente em 90 minutos de Formação Cívica e 45 minutos de Direcção de Turma. 

A nossa segunda medida visa a resolução de uma outra deficiência detectada nas escolas, que 

passa pelo número excessivo de alunos por turma e por escola. Assim, propomos uma 

redução do número máximo de alunos por turma no Ensino Básico para 18 alunos, visto que 

são alunos que necessitam de uma maior orientação e proximidade dos professores e para 22 

alunos no Ensino Secundário. É imperativo começar a definir um ensino mais diferenciado e 

mais próximo do aluno, apenas possível com a consequente redução do número de alunos 

por escola. Por motivos logísticos, a redução do número de alunos por turma reduz, 
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naturalmente, o número de alunos por escola, levando a uma lógica de melhor redistribuição 

geográfica dos mesmos. A redução do número de alunos por escola permite um melhor 

aproveitamento de escolas já existentes (do interior, por exemplo), ao invés de se 

construírem novas estruturas escolares. É, por isso, uma medida consciente do ponto de vista 

das finanças públicas e que visa dar, também, resposta a outros problemas portugueses: a 

centralização das escolas nos centros urbanos e o consequente agravamento da 

desertificação demográfica do interior. 

Uma escola melhor enquadrada na sociedade, mais personalizada, mais próxima do aluno e 

mais consciente é, por certo, um caminho de resolução da profunda crise que vivemos 

actualmente. 

 

 

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

 

1. Aumento da carga lectiva da disicplina de Formação Cívica no Ensino Básico em 90 minutos 

semanais. 

 

 

2. Redução do número máximo de alunos por turma, para um total de 18 no Ensino Básico e 

de 22 no Ensino Secundário. 

 

 

3.       

 


