
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 EB 2,3/S Engº Dionísio Augusto Cunha - Canas de Senhorim 

Circulo: Viseu 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Considerando que: 

- falta, no actual modelo de ensino português, um programa que permita aos alunos dos 

cursos científico-humanísticos, à semelhança do que já acontece no ensino profissional, o 

confronto com o mundo do trabalho - afinal também estes estão a ser formados para virem a 

desempenhar uma profissão -, que, além de os iniciar nas exigências e nas responsabilidades 

de uma ocupação potencialmente profissionalizante, os ajudasse na sua orientação escolar e 

profissional; 

 

- existe muitas vezes um desfasamento entre as competências, predominantemente 

académicas,  exigidas no acesso aos cursos superiores e as reais aptidões dos alunos para a 

sua frequência,  e, sobretudo, para o exercício da profissão para que são formados (as 

competências cognitivas são o único critério de escolha, esquecendo-se as competências 

procedimentais e até relacionais, tão relevantes na prática profissional, como é o caso, a 

título de exemplo, da medicina); 

 

- o desenho curricular dos ensinos básico e secundário, assente na dispersão por matérias 

tratadas isoladamente, em períodos e espaços estanques, sem ligação entre si, com recurso a 

metodologias centradas, também elas, numa visão parcelar do saber, impeditivas de um 

ensino compreensivo, que permita aos alunos a formação de competências integrativas dos 

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

 

1. Criação de estágios para todos os alunos dos cursos científico-humanísticos, no final do 

Secundário, em empresas ou instituições da sua região preferencialmente ligadas à área de 

estudos em que se encontram, cumpridos em parte dos períodos de férias escolares ou em 

momentos específicos que viessem a ser definidos no calendário escolar. 

 

 

2. Generalização, como condição de acesso a um curso superior, da obrigatoriedade de 

realização de uma prova de aptidão, com uma ponderação relativa face à classificação do 

Secundário e à do Exame, da responsabilidade das instituições de ensino superior e com uma 

modalidade uniforme a nível nacional.  

 

 

3. Remodelação do ensino básico e secundário, na teoria e nas práticas, tornando-o mais 

compreensivo, mais integrativo, menos fragmentário, através, por exemplo, do reforço das 

práticas cooperativas entre os professores, que resultassem na realização de actividades 

integradoras das áreas do saber que leccionam, o que passaria por alguns ajustes nos 

programas, reformulados tendo em conta o tratamento simultâneo de matérias comuns às 

diferentes disciplinas. 

 


