
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 EB 2,3 + S DE REBORDOSA 

Circulo: PORTO 

Sessão: SECUNDÁRIO 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

O nosso projecto assenta em três medidas que visam levar a reflectir sobre aspectos 

pertinentes do nosso sistema educativo, com o objectivo de o tornar mais rigoroso, eficaz e 

equitativo, porque acreditamos que o investimento numa melhor educação, é o caminho 

certo para o nosso futuro!  

Como referiu John Dewey, “ A educação é um processo social, é desenvolvimento. Não é a 

preparação para a vida, é a própria vida”. 

Neste sentido, o nosso contributo reflexivo, sobre esta importante temática, primeiramente, 

passa pela criação, em todas as escolas, de um gabinete de apoio e orientação aos jovens. Os 

jovens são, cada vez mais cedo, confrontados com a necessidade de tomar decisões 

relevantes para o seu futuro profissional. A escolaridade obrigatória até ao 12º ano coloca 

novos desafios!  Assim sendo, a existência de um gabinete de apoio aos jovens na escola, com 

uma equipa multidisciplinar, poderia, por exemplo, elucidar os jovens relativamente às áreas 

opcionais/cursos, fazer orientação vocacional, fornecer informações sobre as necessidades do 

mercado de trabalho - "as Profissões do Futuro" - e disponibilizar apoio psicológico.  

A nossa segunda sugestão tem como finalidade alertar para a pertinência  da realização, por 

parte de uma entidade idónea,  de uma monitorização  periódica à qualidade e extensão dos 

programas curriculares, avaliação dos manuais escolares,  supervisão da progressão 

disciplinar ao longo do percurso do aluno, elaboração de provas nacionais, notar os resultados 

das avaliações internas e dos exames nacionais detectando eventuais disparidades. Esta 

monitorização /avaliação deveria ser feita por  entidades competentes,  independentes do 

Ministério da Educação e das escolas secundárias, nomeadamente por instituições 

universitárias. A escolha da instituição deveria ser feita por concurso público. 

A nossa terceira proposta tem como objectivo uma reavaliação das condições de acesso ao 

ensino superior, nomeadamente por colegas que vêm das Novas Oportunidades. As provas de 

acesso deveriam ser iguais para todos os candidatos, incluindo não só provas de carácter 

científico mas também testes psicotécnicos. É preciso combater o facilitismo, defender a 

qualidade de ensino e a equidade no acesso aos cursos para os quais se exige médias muito 
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elevadas.         

 

 

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

 

1. Criação de um gabinete de apoio e orientação com uma equipa multidisciplinar, em todas 

as escolas, para elucidar os jovens relativamente às áreas opcionais/cursos, necessidades do 

mercado de trabalho, fazer orientação vocacional e disponibilizar apoio psicológico.  

 

 

2. Entregar a entidades independentes do Ministério da Educação , nomeadamente a 

instituições universitárias,  a monitorização/avaliação periódica de todo o sistema educativo. 

 

 

3. Reavaliação das condições de acesso ao ensino superior que respeitem os princípios da 

liberdade e da equidade. 

 


