
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: BÁSICA E  SECUNDÁRIA DE BARROSELAS 

Circulo: Viana do Casatelo 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

 

Se uma maior equidade e coerência por parte do Estado fossem aplicadas, decerto que a 

educação tenderia a cumprir com rigor os pressupostos da Constituição e da Declaração 

Universal dos Direitos do Homem e a formar cidadãos verdadeiramente autónomos e 

responsáveis, dotados de competências e valores em todas as vertentes: pessoal, social, 

intelectual, moral e ética e cívica. 

No entanto considerando que: 

-A carga horária atribuída nem sempre permite aos alunos o desenvolvimento de 

competências no âmbito do raciocínio crítico e lógico enem  a sua participação em outras 

actividades e projectos de forma sustentada, sensibilizando e educando para questões cívicas, 

valores estéticos e de cultura geral; Os currículos são demasiadamente extensos e teóricos; 

 O excessivo número de alunos por turma não privilegia uma pedagogia orientada para o 

sucesso pleno, atendendo aos diferentes ritmos de aprendizagem patentes; 

A necessidade de ingresso em instituições paralelas por parte de alguns alunos, como 

Institutos de Línguas e afins, revela o quão distante a escola pública está de assegurar o 

acesso à formação plena, gratuita e de qualidade a todos os alunos; 

-A concessão de bolsas de mérito, cingindo-se apenas a alunos com apoio da Acção Social 

Escolar (ASE), promove desigualdade de oportunidades, sendo que, a sua atribuição em valor 

pecuniário não garante a sua conversão a favor de benefícios educativos. 

-Os currículos existentes são demasiado fechados/rígidos e nem sempre correspondem às 

necessidades e ambições individuais de cada aluno. Frequentemente, as metodologias 

desenvolvidas centram-se na preparação dos alunos para os exames nacionais e descuram a 

sua preparação para a vida real, sobretudo no ensino regular; 
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Medidas propostas: (redigir com clareza e objectividade, sem alíneas) 

 

1. Investir mais ao nível das infra-estruturas das escolas, apetrechando-as condignamente, 

por exemplo, com laboratórios de línguas, a fim de ser possível um maior desenvolvimento de 

competências práticas, associado ao reforço da respectiva carga horária e à diminuição do 

número de alunos por turma; 

 

 

2.  Fomentar a igualdade de oportunidades, alargando os benefícios ao nível das bolsas de 

material de estudo e demais equipamentos ao ensino regular, tal como acontece com os 

cursos tecnológicos e profissionalizantes. 

 

 

3. Implementar disciplinas opcionais em todos os agrupamentos de estudo do ensino 

secundário, de forma a complementar e responder melhor às necessidades e ambições 

individuais de cada aluno. 

 


