
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 Profissional de Ponte de Lima 

Circulo: Viana do Castelo 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

 

Considerando que as competências cívicas dos alunos estão aquém daquilo que seria 

desejado deveriam existir projectos desenvolvidos pelas escola e pelas turmas no sentido de 

realizar actividades, como campanhas, conferências, debates entre outros. Estas actividades 

seriam uma forma de estimular os alunos para a aquisição de competências cívicas inerentes 

a uma cultura de cidadania democrática. Os projectos teriam como objectivo contribuir para 

uma maior participação dos alunos através das suas responsabilidades para que os mesmos 

tenham consciência que os seus actos têm repercussões na comunidade em que se inserem. 

 

Considerando que a estrutura curricular do ensino secundário está desfasada relativamente 

aos interesses da formação dos formandos e às exigências do mercado de trabalho, 

nomedamente nos cursos profissionais. Considerando que no ensino secundário deveria 

existir uma maior predominância de disciplinas como Educação Física, Línguas Estrangeiras, 

marketing/publicidade, turismo/gestão. Considerando que no ensino secundário todos os 

cursos deveriam ter no seu currículo disciplinas como Higiene, Saúde e Segurança no 

Trabalho, Tecnologia Alimentar, Psicologia ao longo dos 3 anos e outras disciplinas ligadas ao 

dinheiro: poupança, investimento, economia doméstica, etc.  Considerando que nem todos os 

alunos pretendem prosseguir para o ensino superior, apenas os que o desejam deveriam ser 

obrigados a realizar de exames nacionais. 

 

Considerando que as aulas de 90 minutos são muito longas para a capacidade de atenção e 

concentração que os alunos apresentam na actualidade. Considerendo que as aulas de 60 
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minutos são o tempo adequado para os alunos conseguirem adquirirem as competências 

necessárias em cada disciplina. Considerando que as aulas de 90 minutos são muitos extensas 

e que após 60 minutos de concentração é necessário um intervalo de forma a motivar os 

alunos para a próxima aula.   

 

 

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

 

1. Desenvolvimento de projectos que visem o desenvolvimento das competências cívicas. 

 

 

2. Implementar uma revisão/alteração dos programas curriculares e terminando o carácter 

obrigatório os exames nacionais do secundário para quem não quer prosseguir os estudos. 

  

 

 

3. Redução para 60 minutos das aulas de 90 minutos 

 


