
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: Secundária de Alcochete 

Circulo: Setúbal 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

No que respeita à defesa da primeira medida,  consideramos  que os alunos   disponibilizam  

mais  tempo a estudar para as disciplinas específicas do seu curso,  por se tratar de disciplinas 

de exame  e  também porque estas  lhes  permitem  adquirir conhecimentos e competências 

importantes para a vida académica futura. Assim, faz mais sentido que estas disciplinas sejam 

mais valorizadas para efeitos de candidatura ao  ensino superior, do que as da formação 

geral, uma vez que exigem mais trabalho e dedicação  dos alunos e  fornecem as bases 

fundamentais  à continuidade da sua área de estudos. 

Com a segunda  Medida  pretende -se criar condições de igualdade na candidatura ao Ensino 

Superior e no acesso às vagas existentes nos cursos de cada Universidade, na 1ª fase.  

Terceira Medida –  Sabendo que a  educação é um direito de todos os cidadãos, consignado 

na  Constituição da República Portuguesa, entendemos que  é dever do Estado continuar a 

garantir a todos o acesso a um bem essencial, que é a sua educação e formação integral.  

  

 

 

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

 

1. Rever o peso que as disciplinas têm  na média final de cada curso (classificação interna que 

entra na média de acesso à faculdade). As disciplinas específicas de cada curso devem valer 

mais, para efeitos do cálculo da média de acesso ao ensino superior, do que as disciplinas da 

formação geral.  

 

 



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 
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2.  Possibilitar aos alunos que realizaram os exames das disciplinas específicas do 11º ano, na 

1ª e 2ª fase, e pretendem candidatar-se ao ensino superior com a classificação obtida no 

exame realizado na 2ª fase, o possam fazer na 1ª fase de candidatura ao ensino superior.  

 

 

3. Garantir a continuidade de uma escola pública de qualidade.  

 


