
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 SECUNDÁRIA COM 3º CICLO DO ENTRONCAMENTO 

Circulo: SANTARÉM 

Sessão: SECUNDÁRIO 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

O grau de instrução e qualificação da população de um país condiciona, não só o seu 

desenvolvimento económico,  mas também a sua  capacidade de responder aos desafios  e de 

se afirmar enquanto  parceiro competitivo na cena internacional.  Apesar de uma evolução 

positiva neste dominio, Portugal está ainda numa posição desvantajosa face à média dos  seus 

parceiros comunitários. Este facto constitui um obstáculo quer para a execução de estratégias 

que visem a modernização do país, quer para o aumento da produtividade. Considerando 

que,  só um nivel de escolaridade e de qualificação profissonal elevados podem contribuir de 

um modo decisivo para o desenvolvimento económico do país e possibilitar o acesso a uma 

melhor qualidade de vida e de bem-estar, torna-se prioritário a valorização da população 

através da educação.  Face aos desafios que se colocam, num mundo cada vez mais global e 

competitivo, é fundamental que os jovens portugueses valorizem a escola, de forma a 

desenvolverem novas competencias que lhes permitam afirmar-se num mercado de trabalho 

cada vez mais exigente.   

 

 

 

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

 

1. Alteração dos níveis de avaliação para os alunos do 3º Ciclo do Ensino Básico, que ficaria 

entre 0 a 10 valores, homogeneizando com o resto dos países da União Europeia. Esta 

alteração iria preparar os alunos para uma entrada mais “confortável” no Ensino Secundário e 

evitar o grande salto que é feito na avaliação do Ensino Básico para o Ensino Secundário,  

visto aque as alterações iriam ser feitas de forma gradual. Permitiria ainda aos professores 

avaliar os alunos com mais facilidade e fazer uma melhor distinção entre eles.   
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2. Implementação de uma disciplina de Educação Sexual nas Escolas de Ensino Secundário, de 

caracter informativo e sempre opcional, a fim de  respeitar  a etica e a moral de alguns pais e 

religiões.  Para  não sobrecarregar os professores  e o sistema,  esta disciplina seriar criada em 

parceria com uma Faculdade de Enfermagem,  indo um enfermeiro leccionar esta disciplina 

durante o seu estágio. 

 

 

3. Criação de um programa transversal para ser abordado nas aulas de substituição. Com a 

criação deste programa, o professore substituto  não iria doutrinar uma disciplina específica 

mas sim uma geral, na qual apelava ao conhecimento geral de cada estudante; tornavam-se, 

deste modo, a as aulas de substituição úteis, visto que actualmente não existe qualquer tipo 

de actividade especificamente direccionada para as aulas de substituição. 

 


