
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 Quinta das Palmeiras  

Circulo: Castelo Branco 

Sessão:  Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

A Educação, como todos sabemos, passa pelo Ensino. Nos últimos anos, o Sistema de Ensino 

do nosso país tem sido alvo de grande contestação por parte de alunos e de professores. Os 

problemas são visíveis,  apesar da modernização das escolas , do reforço de material que se 

tem verificado nos estabelecimentos de ensino do nosso país (tecnologia), os pontos 

negativos como, por exemplo, os extensos programas escolares e  a aplicação de programas 

de "Novas Oportunidades", entre outros,  acabam por se destacar. Algo tem de ser feito!  

Queremos dar aos nossos "filhos" e "netos" um futuro melhor, garantindo a qualidade do 

ensino-aprendizagem! Neste sentido, propomos a reflexão sobre os seguintes aspectos: 

Verifica-se que a sociedade em geral dá grande relevância aos cursos universitários, 

observando-se, por consequência, uma desvalorização dos cursos profissionais. Em nosso 

entender,  deve salvaguardar-se a existência de profissões primárias e secundárias, que são 

indispensáveis no quotidiano, ou seja, o objectivo é alcançar o equilíbrio entre os três 

sectores, combatendo-se a desvalorização dos sectores primário e secundário em prol do 

sector terciário. Este facto é vantajoso, uma vez que poderia levar a que os cursos científicos -

humanísticos usufruíssem de um descongestionamento e conduziria  ao decréscimo 

acentuado do desemprego.     

Muitos  programas escolares encontram-se desajustados, tendo em conta o número de aulas 

disponíveis para os cumprir. Além de muito extensos, valorizam conteúdos demasiadamente 

pormenorizados, sendo, por vezes, repetitivos.  Constatamos também que os professores têm 

dificuldade em cumprir estes programas, uma vez que têm de atender ao ritmo de 

aprendizagem dos alunos.  Portanto, parece-nos óbvio que há necessidade de reformulação 

dos conteúdos programáticos dos programas escolares demasiados extensos. 

A existência dos programas de "Novas Oportunidades" é compreensível, tendo em conta que 

proporcionam aos cidadãos, que por diversas razões abandonaram prematuramente a vida 

escolar,  a possibilidade de melhorar as suas habilitações escolares. Contudo, não é legítimo 

que alguns cidadãos tenham as mesmas oportunidades no que diz respeito ao acesso ao 

ensino superior e à obtenção do mesmo grau de habilitações académicas, uma vez que, ainda 

que cumpram o terceiro ciclo e o ensino secundário, não o fazem com o mesmo nível de 
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exigência, nem cumprindo os mesmos objectivos e competências dos programas escolares 

que são definidos no ensino regular. Ou seja, o Estado financia e promove um estilo de ensino 

medíocre e enganoso, na medida em que se preocupa meramente com o aumento 

significativo da instrução escolar, com vista a resultados meramente estatísticos, sem, 

contudo, atender à qualidade do ensino. Esta estratégia está doente! Estes projectos 

poderiam ser úteis, mas a maneira como são implementados, alguns destes cursos, gera 

injustiça social. É nosso entender que estes projectos não devem igualar os alunos que 

frequentam o ensino regular e os que frequentam certos cursos das "Novas Oportunidades".  

 

 

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

 

1. Aposta em cursos profissionais. A presente proposta passa pelo maior investimento  em 

cursos profissionais que valorizem as actividades práticas e profissionais de que o país carece.  

Damos por exemplo cursos de agricultura, electricidade, mecânica, entre outros.     

 

 

2.  Reformulação dos Conteúdos dos Programas Escolares. Propomos uma reformulação dos 

conteúdos programáticos de modo a torná-los mais objectivos e incidentes em 

conhecimentos mais abrangentes e de maior relevância para as actividades académicas e /ou 

profissionais futuras.  Segundo esta medida dá-se primazia à qualidade, em vez da 

quantidade. No actual sistema de ensino, os programas são demasiado extensos e repetitivos, 

deixando assim pouco tempo aos professores para leccionar os programas de acordo com o 

ritmo de aprendizagem dos alunos.   

 

 

3.  Modificação de alguns cursos previstos no modelo "Novas Oportunidades". Do nosso 

ponto de vista, não é legítimo para a sociedade portuguesa a forma como são "concedidas" as 

habilitações académicas aos cidadãos que decidiram, outrora, abandonar a escola. E assim, 

em pouco tempo e com menor grau de exigência, conseguem (através deste tipo de 

projectos), as mesmas habilitações e igualdade (ou até superioridade) no  mercado de 

trabalho. Não tendo, os outros cidadãos que fizeram o percurso escolar regular, nada que os 
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distinga destes. Posto isto, os resultados ou estatísticas que daqui advêm não são 

verdadeiros. Não  correspondem ao mesmo nível de qualidade, exigência e experiência, mas, 

correspondem apenas e só, ao nível de quantidade.       

 


