
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 Alves Martins 

Circulo: Viseu 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

«Que Futuro para a Educação?», um tema familiar a todos os participantes deste programa e 

da maior importância para todos, pois é através de uma reflexão sobre o estado da educação 

em Portugal que se conseguirão apontar novas estratégias, novas soluções adequadas aos 

crescentes desafios e exigências que se apresentam; uma melhor educação, que proporcione 

gerações mais qualificadas e que permita que Portugal se assuma como um país 

verdadeiramente competitivo. Neste sentido, apresentamos três medidas que vão de 

encontro à consagração dos nossos direitos enquanto alunos, numa perspectiva realista,  

baseadas na justiça, rigor e responsabilização.  

Com efeito, a primeira medida tem como objectivo primordial a concretização da articulação 

de ciclos, permitindo aos alunos do Ensino Secundário uma melhor prepraração para a 

realidade do Ensino Superior, procurando combater as elevadas taxas de insucesso escolar  no 

primeiro ano de curso. Assim, propomos a criação de um programa no qual, uma vez por 

período, alunos inscritos no 12º ano terão a oportunidade de visitar uma 

Universidade/Instituto Politécnico, num "dia livre", em que poderão experimentar o ambiente 

que se vive no Ensino Superior, assistir a várias aulas de diferentes cursos, receber alguns 

testemunhos informais e, assim, poder ter uma noção mais sustentada das suas 

responsabilidades futuras numa nova etapa escolar, perceber um pouco melhor "a vida 

universitária" e, até, cimentar ou alterar as suas expectativas quanto ao curso a seguir. Os 

alunos serão escolhidos em função da sua avaliação ao nível dos valores e atitudes (e não em 

função das suas competências cognitivas). Os professores terão, também, que ser mais 

minuciosos e transparentes na  avaliação quanto a estas competências, pois passa a estar em 

questão uma selecção para uma oportunidade única. 
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A segunda medida parte da análise da estrutura de avaliação do projecto Novas 

Oportunidades. Com esta proposta, defendemos que os alunos do Ensino Regular não devem 

competir pelo acesso à Universidade com alunos ao abrigo do Programa Novas 

Oportunidades. Deste modo, pretendemos a criação de vagas de acesso, previamente 

determinadas, para os alunos das Novas Oportunidades, para que a) estes não fiquem 

privados do acesso ao Ensino Superior e b) os alunos do Ensino Regular não se sintam 

injustiçados face às diferenças de exigência que não se traduzem na diferença de médias de 

acesso. 

A terceira medida  diz respeito aos testes intermédios que possibilitam uma melhor 

preparação dos alunos para um momento decisivo na sua avaliação escolar, habituando-os, 

continuamente, ao formato e às exigências dos exames. A obrigatoriedade de Testes 

Intermédios em todas as escolas promove uma maior uniformização a nível nacional e torna 

mais justas as médias finais do Ensino Secundário. De forma a privilegiar a avaliação contínua, 

nas disciplinas sujeitas a Exame Nacional, o peso do exame será repartido pelos Testes 

Intermédios e Exame Nacional no final do ano lectivo - o futuro de um aluno não deve ser 

decidido em duas horas.     

 

 

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

 

1. Incentivo à criação de um programa que promova a presença de alunos do Ensino 

Secundário nas instituições universitárias, com possibilidade de assistir a aulas para  ajudar na 

decisão quanto ao curso a seguir 

 

 

2. Criação de vagas especiais para o acesso ao Ensino Superior para os adultos das Novas 

Oportunidades, para que não haja competição com os alunos do Ensino Regular 

 

 

3. Obrigatoriedade dos Testes Intermédios às disciplinas com Exame Nacional, incluíndo-os na 

nota de exame final, priveligiando a avaliação contínua e a justiça entre escolas de todo o país 
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