Círculo de Lisboa

Projecto de Recomendação à Assembleia da República

Os deputados do Círculo de Lisboa apresentam à Assembleia da República as
seguintes recomendações:

1.Propomos uma alteração da duração actual de noventa minutos de aulas
para apenas sessenta minutos, não havendo alteração da carga horária
de cada disciplina. As aulas estarão mais distribuídas ao longo da
semana, promovendo uma menor desconcentração por parte dos alunos
durante o período de aula, esperando por ventura observar um melhor
aproveitamento escolar.
2. Sugerimos a criação de um ano zero, com gabinetes de apoio ao aluno
que tenha perfil de desistência, com a execução de estágios e
disciplinas específicas do curso a que se quer candidatar. Assim,
pretendemos orientar os alunos contra o abandono escolar, visando o
melhor aproveitamento das suas capacidades.
3. De forma a optimizar o sucesso escolar, pretendemos alterar do método
de cálculo da média final do Ensino Secundário. A mesma passaria a ser
determinada com base no peso que as diferentes disciplinas assumem
no agrupamento que o aluno frequenta e no curso a que ambiciona,
salientando as disciplinas específicas, a área de interesse do aluno e o
facto de serem disciplinas anuais, bienais ou trienais.
4. Pretendemos uma alteração e harmonização do peso das notas de
candidatura ao ensino superior que deixariam assim de estar ao critério
das faculdades! Propomos uma atribuição de maior importância à média
alcançada no ensino secundário, não estando determinada a nossa
entrada pelo peso desmedido das provas de ingresso (65% média
secundário, 35% prova de ingresso).

5. De modo a que haja uma maior autonomia na concretização dos
projectos educativos, propomos uma adaptação dos parâmetros do
Estado, tendo em conta os interesses culturais e sócio-económicos da
área pedagógica onde a Escola está inserida.

Aprovado na Sessão Distrital realizada em Lisboa a 22 de Março de 2011.

