
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 Jorge Peixinho 

Circulo: Setúbal 

Sessão: Escolar 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

O futuro da nossa educação passa por uma aposta na qualidade do ensino e num melhor 

acompanhamento do aluno no sentido de o orientar para uma vida futura, o ensino 

secundário e mais tarde o mercado de trabalho. 

Alunos que optam por cursos que desconhecem, é algo que tem vindo a acontecer com certa 

frequência, prejudicando não só o aluno, mas promovendo um atraso na nossa educação. 

Caso os alunos pudessem ter oportunidade de experimentar disciplinas de forma a tomar 

consciência do que é abordado em cada curso e as saídas profissionais que estes lhes 

oferecem, proporcionaria a cada aluno ter mais facilidade em optar por um curso onde 

realmente consigam perspectivar o seu futuro. Para que não exista sobrecarga de horário, 

esta “experiência” podia ser oferecida aos alunos na carga horária implementada 

anteriormente para as aulas de estudo acompanhado, já que esta será retirada do plano de 

disciplinas, e para que fosse mais plausível deveria ser acompanhado por uma psicóloga. 

Os testes propostos pelo ministério são úteis, na medida em que preparam o aluno para os 

exames nacionais, mas não têm vindo a ser efectuados de forma coerente, uma vez que no 

caso dos alunos de 9º ano que são sujeitos a dois exames nacionais, português e matemática, 

são obrigados a realizar testes do GAVE a muitas outras disciplinas, sem necessidade. Para 

alem disso, os alunos do ensino secundário têm GAVE’s em apenas algumas disciplinas 

consoante o seu curso e para além de que, consoante o curso, estes não existem. Para que 

estes fossem feitos de forma justa, deveriam ser a todas as disciplinas de exame, e apenas às 

disciplinas de exame e a todos os cursos. 

Os gastos que os encarregados de educação são obrigados a suportar na compra dos 

materiais de apoio e manuais escolares são muito elevados, pelo que o seu combate é muito 

importante. 

Como forma de combate, os manuais escolares poderiam ser cedidos no início do ano lectivo, 

com o pagamento de uma coima com o valor de cerca de 50% do valor total do custo dos 

mesmos. Caso estes sejam devolvidos danificados ou não sejam devolvidos, esta caução não é 
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devolvida e o aluno em questão perderia o direito a usufruir dos manuais no próximo ano 

lectivo. Caso estes estejam em boas condições podem ser disponibilizados a outros alunos. 

 

 

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

 

1. Estabelecer que os testes intermédios realizados pelo Ministério da Educação (GAVE’s) 

sejam realizados apenas e com carácter obrigatório em disciplinas sujeitas a exame, quer no 

ensino básico, quer em todas as áreas específicas do ensino secundário. 

A realização destes deve ser aplicada em todos os estabelecimentos de ensino, quer sejam 

instituições privadas ou públicas. Estas provas terão o mesmo peso de avaliação de um 

exercício comum, funcionando como tal e não como elemento exterior à avaliação do aluno. 

Deste modo pretendemos reforçar os métodos de preparação para os exames nacionais e que 

todos os alunos, de igual modo, beneficiem dos mesmos. Além disso, e apesar do grau de 

importância das outras disciplinas ser igual, apenas devia haver este tipo de teste para que 

haja uma melhor preparação dos alunos.  

 

 

2. Sugerimos o reaproveitamento do horário anteriormente pertencente à disciplina de 

Estudo Acompanhado, substituindo o seu conceito pelo de um instrumento de 

desenvolvimento do conhecimento prático dos alunos e de orientação. 

Para tal, apostar no desenvolvimento de actividades práticas, subordinadas a vários temas, 

Arte e Ciência, para transmitir noções básicas e permitir a experiência. Para completar, a 

presença de psicólogos que acompanhem os alunos durante as aulas, dando sessões de 

aconselhamento acerca de áreas de estudo e futuro profissional, avaliando os gostos dos 

alunos e orientando-os para decisões a nível escolar, como a escolha da área de ensino 

secundário. 

Esta medida visa ajudar os alunos a decidir o seu futuro da melhor forma, segura e 

calmamente, para evitar perdas de ano por mudança de área, desmotivação e insucesso 

escolar 

 

 

3. Deverão ser fornecidos a todos os alunos todos os manuais escolares gratuitamente. 
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Deverão os alunos no fim de cada ano lectivo devolvê-los à sua escola em bom estado, sob 

pena de que no ano lectivo seguinte não lhes sejam atribuídos outros livros e com a agravante 

de terem que pagar o valor total dos livros não devolvidos ou danificados. 

Deste modo pretendemos fazer com que o ao ensino primário, básico e secundário seja 

acessível a todos os alunos, independentemente das suas posses monetárias e penalizando 

deste modo todos os alunos que não respeitarem os manuais fornecidos. 

Deverão também serem fornecidos diversos materiais escolares (réguas, esquadros, etc.) aos 

alunos mais carenciados sob a condição de devolução no final do ano lectivo, podendo os 

alunos pagar uma caução se o material estiver em más condições ou não for devolvido. 

 


