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 Básica Integrada de Vila Cova
Circulo: Braga
Sessão: Secundário

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

Justifica-se o enquadramento da medida um no âmbito da escola pública pela constatação do
não cumprimento do artigo 73º (igualdade de acesso à cultura) da Constituição Portuguesa
apresentado como direito inalienável do cidadão.
No que respeita à medida número dois, consideramos que o sistema actual não auxilia
devidamente a tomada de decisão quanto ao prosseguimento de estudos, e depende de
escola para escola. Neste contexto é importante que num momento de transição os alunos
estejam aptos a fazer escolhas conscientes e alicerçadas e experiência/contacto com
situações reais de trabalho.
Relativamente à medida número três consideramos que não existe propriamente uma oferta
disciplinar mas as escolas direccionam os alunos em função do corpo docente, e quando
existem raramente são opcionais. Para melhor facilitar um ingresso no ensino superior ou
ingresso na vida activa assim como para desenvolver competências mais vastas seria de todo
útil uma oferta mais ampla e diversificada, em função dos interesses dos alunos.

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

1. Compete ao Estado garantir igual acesso à cultura para toda a população estudantil,

descentralizando-a das principais áreas urbanas, em caso de: manifestações culturais de
carácter nacional que não possam ser divulgadas fora dos grandes centros (Lisboa e Porto),
igualdade de acesso através de subsídios de deslocação, alimentação e /ou estadia a todas as
escolas que não façam parte da área de influência desses centros culturais; criar centros
culturais distribuídos por regiões administrativas.
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2. Fomentar bolsas de estágios em entidades a partir do 9º Ano, como forma de auxiliar os
alunos na escolha do seu futuro percurso escolar/profissional.

3. Reorganização do plano de estudos do ensino secundário, promovendo um sistema de
créditos.

