
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 c/ 3º Ciclo do Ensino Básico de Anadia 

Circulo: Aveiro 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Como futurops responsáveis pela Humanidade, nós jovens contestamos a vários níveis o 

Sistema de Ensino em vigor no nosso país. Esperam de nós excelência, nas nossas futuras 

funções, responsabilidade nas decisões a qualquer nível, no entanto as acções dos 

governantes estão aquem das nossas necessidades. 

Consideram mais importante formar muitos profissionais medianos do que incentivar os 

melhores resultados e as máximas capacidades de todos. Entendemos fundamental que haja 

uma maior especialização ao nível do curriculo escolar, no sentido de desenvolver 

capacidades fundamentais para a boa execução de funções determinadas. O jovem deve ver 

reconhecidas as aptidões que irão influenciar positivamente a profissão que pretende seguir 

devendo isso ser feito recorrendo a uma avaliação justa e criteriosa. 

A alteração dos critérios de correcção dos exames nacionais, nomeadamente, no que diz 

respeito às perguntas de resposta verdadeiro/falso. Valorizando de igual modo quem 

responda a uma questão errada de quem responda a todas erradas, colocando em igualdade 

quem revela nenhumas capacidades com que sendo melhor falha uma única questão. 

Defendemos: uma maior especialização ao nível do curriculo escolar; 

Contestamos:  

- O actual regime de faltas; 

- Os critérios de correcção dos exames nacionais; 

- A actual formna de avaliação dos Professores; 

- O horário dos exames. 

 

 



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. 

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

 

1. Sobre o actual regime de faltas: preopomois que os Professores devem formular planos dos 

alunos mais faltosos e até com menores capacidades sem, no entanto, limitar, por este facto, 

a progressão dos cumpridores e que revelem mais capacidades de modo a atingirem graus de 

excelência superiores. Por exemplo disponibilizando materiais, fichas de trabalho, 

documentos informativos que ampliem ou aprofundem os conhecimentos. 

 

 

2. Criar curriculos que tenham disciplinas abrangentes, como Educação Física e Filosofia de 

modo a desenvolver o domíno socia-afectivo, pessoal e físico e dar mais relevo a disciplinas 

mais específicas e mais especializantes. 

 

 

3. Elaborar critérios de correcção mais justos e que permitam o reconhecimento das 

verdadeiras capacidades dos alunos, possibilitando de um modo mais correcto a distinção dos 

vários níveis de conhecimentos. 

 


