
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:  Colégio de São Miguel 

Circulo: Santarém 

Sessão: Escolar 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

A Educação é a raiz. Está na base de todos os grandes feitos de Portugal e do mundo, de todas 
as grandes personalidades, dos avanços tecnológicos e científicos. Analogamente, uma falha 
ao nível da raiz provoca o enfraquecimento de toda a árvore. O mesmo acontece com a 
Educação: falhas no sistema educativo repercutem-se a nível global, na medida em que os 
jovens que se educam hoje vão ser determinantes para o crescimento/desmoronamento das 
sociedades futuras. A partir desta noção cresce a consciência, tanto em adultos como em 
jovens, de que é necessário mudar algo. Dada a elasticidade do tema, existe toda uma 
panóplia de medidas que podem ser implementadas, no entanto, restringimo-nos àquelas 
que considerámos ser mais abrangentes e pertinentes: 

A nossa primeira medida consiste na criação de uma entidade que se responsabilize 
unicamente pela Gestão de Recursos Materiais e Humanos das Escolas. Quer isto dizer que 
compete a esta entidade avaliar a escola 1) em termos de eficiência energética (iluminação, 
reciclagem, aquecimento, etc.); 2) em termos de gestão dos Materiais de Ensino disponíveis 
(os recursos informáticos, didácticos, interactivos, etc. devem ser aproveitados de modo a 
proporcionar a melhor qualidade de ensino possível) e finalmente em termos de organização 
dos Serviços Internos, nomeadamente os serviços prestados pela Secretaria (a utilização de 
metodologias  que não favorecem o processamento rápido e eficiente da informação 
conduzem a uma dispendiosa e desequilibrada Gestão de Recursos Humanos na medida em 
que o rácio Funcionário-Aluno aumenta). Depois de avaliadas as escolas, cabe à entidade 
formular Planos de Gestão de Recursos adequados à(s) escola(s) em questão. Esta medida 
tem um valioso objectivo: economizar e gerir racionalmente os financiamentos do estado, 
não implicando cortes orçamentais. Assim, poder-se-á investir em novas tecnologias, novas 
instalações, novos projectos (intercâmbios, formações, etc.), que proporcionem uma 
Qualidade de Ensino substancialmente superior. Aumentando o rendimento da Escola, 
aumenta a rendimento do aluno. 
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A nossa segunda medida debruça-se sobre o método de avaliação dos alunos: os Exames 
Nacionais, nomeadamente de 11º Ano (realizado a nível das disciplinas específicas). Vendo os 
nossos futuros demasiado dependentes de uma só avaliação, propomos que o Exame 
Nacional seja dividido em dois: um realizado no 10º ano (matéria de 10º apenas) e outro no 
11º (matéria de 11º apenas). Com a nossa medida, cada exame tem um peso de 15% na nota 
final atribuída pelo professor e 25% adicionais caso o aluno escolha seguir o Ensino Superior.  

A nossa terceira medida consiste na elaboração de Planos de Integração de Alunos no 
mercado de trabalho. As áreas envolvidas por estes planos são, a nosso ver, as que 
proporcionam mais experiência profissional/pessoal - requisito cada vez mais prezado pelos 
empregadores. São elas: o voluntariado (nacional e internacional) e os estágios (direccionados 
às escolhas profissionais pretendidas). Para além de permitir ao estudante uma abordagem 
mais profunda acerca das possibilidades do curso em que se encontra, permite estabelecer 
uma consciência de que a Escola e o Mercado de Trabalho constituem realidades diferentes. 
     

 

 

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

 

1. Criação de uma entidade específica responsável pela Gestão de Recursos Materiais e 

Humanos nas escolas.  

 

 

2. Novos padrões de avaliação de alunos: redução do peso dos Exames Nacionais do ensino 

secundário, através da sua divisão em dois (a realizar em anos distintos).  

 

 

3. Criação de Planos de Integração dos alunos no mercado de trabalho. 

 


