
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 Básica 2, 3/S Dra Maria Judite Serrão Andrade 

Circulo: Santarém 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

“A educação é o grande projecto para Portugal” (José Sócrates, Janeiro de 2011). 

 Actualmente deparamo-nos com um grande investimento por parte do estado na 

educação em Portugal. Este investimento aponta na melhoria das condições de trabalho de 

todos os alunos e professores, ou seja, na remodelação das escolas.  

 "Mostra-me a tua escola, dir-te-ei que nível de desenvolvimento tens" (José Sócrates, 

Janeiro de 2011). 

 Podemos perceber perfeitamente que o objectivo por parte do estado é a 

implementação de uma maior e nova disponibilidade de recursos tecnológicos (plano 

tecnológico) que permite o desenvolvimento de novos projectos ambiciosos que irá elevar as 

capacidades e resultados dos alunos.  

 O relatório PISA 2009 teve os seus resultados apresentados em Dezembro de 2009. 

Estes resultados “denotam um progresso notável: temos mais alunos com bons resultados e 

temos menos alunos com maus resultados", "de uma maneira geral os alunos portugueses 

melhoraram nas três áreas avaliadas”, sublinhou a presidente da CNE Ana Bettencourt.  

 Como causas deste sucesso, Ana Bettencourt aponta: “esforço notável das políticas, 

dos professores, das escolas, dos próprios alunos e das famílias”. 

 Elsa Barbosa, presidente da Associação de Professores de Matemática, justifica o 

aumento do aproveitamento a matemática pelas horas extras dedicadas a esta disciplina nos 

tempos da área curricular não disciplinar Estudo Acompanhado.  

 Miguel Abreu, presidente da Sociedade Portuguesa de Matemática, refere ainda: “As 

horas dedicadas à matemática terão de aumentar. Continuamos abaixo da média dos países 

da OCDE e ambicionamos mais do que isso". 

 Cavaco Silva, Presidente da República de Portugal, promulgou o decreto-lei que 

extingue a Área de Projecto e consagra outras alterações curriculares.  
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 Uma destas alterações é a possível diminuição das horas por semana do Estudo 

Acompanhado, reduzindo a disciplina aos alunos com dificuldades.  

 O Parlamento opôs-se: "Reduzir o Estudo Acompanhado a alunos com dificuldades de 

aprendizagens é insistir numa concepção de escola de remediação", "uma vez definido como 

componente nacional, o Estudo Acompanhado deveria ser para todos os alunos, pois, doutro 

modo, introduz-se um elemento de discriminação curricular". 

 Segundo dados da OCDE, o investimento da educação em Portugal mantém-se abaixo 

da média. Em 2007 este representou 5,6 % do PIB. 

 Nesse ano, no ensino público, gastou-se cerca de 5200 euros por aluno, sendo a 

média na OCDE de 6375 euros. Fazendo referências a realidades próximas, na Suíça  verifica-

se o gasto de 10100 euros por aluno.   

 De acordo com um relatório da Inspecção-Geral de Educação, no ano lectivo de 

2009/2010, apresentando resultados de todos os domínios de avaliação externa, apenas 4 

escolas das 300 avaliadas obtiveram a classificação geral de “muito bom”.  

 O pacote “consolidação orçamental” apresentado pelo governo foi aplicado a partir 

de Janeiro de 2011, sendo que o orçamento de funcionamento das escolas foi reduzido, tendo 

as despesas aumentado devido a vários factores, podendo vários projectos serem anulados.  

 Devido a todos estas factos apresentados, sendo que as causas do melhoramento de 

resultados foram eliminados e o orçamento das escolas reduzido, apresentamos as medidas 

que a seguir enunciamos. 

 

 

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

 

1. Aumento do investimento na educação, disponibilizando um maior orçamento às escolas, 

definindo as prioridades através de programas educativos. 

 

 

2. Incluir novamente o Estudo Acompanhado como área curricular não disciplinar, 

disponibilizando-a a todos os alunos. 

 

 



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. 

3.    

 


