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 Profissional da Horta
Circulo: Açores
Sessão: Secundário

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

A educação constitui a base nuclear e sustentável de grande parte da existência humana e é
ela que nos faz sermos quem somos. Seguindo a linha dos naturalistas podemos mesmo
afirmar que o ser humano é o resultado da hereditariedade, do meio e da EDUCAÇÃO.
A Educação consiste em educar e aprender e é um fenómeno observado em qualquer
sociedade e nos grupos constitutivos destas. Sem ela seria impossível manter e perpetuar a
partir da transposição, às gerações que se seguem, os modos culturais de ser, estar e agir
necessários à convivência e ao ajustamento de um membro no seu grupo ou sociedade.
Considerando que os jovens de hoje são os adultos de amanhã que se vão encarregar de
orientar o país nas mais variadas áreas, é de extrema importância melhorar a qualidade da
educação para que esta possa contribuir para um incremento individual e colectivo.

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

1. Criação de horário específico nas escolas para actividades opcionais no sentido de

possibilitar futuros intercâmbios para os alunos que se destaquem em determinadas áreas.
Consideramos que nos ensinos secundário e profissional deveriam criar-se disciplinas
opcionais, com um horário específico, para que não houvesse interferência com o horário
regular. Assim dar-se-ia a cada aluno oportunidade de explorar áreas preferidas, como:
teatro, política, música, desporto, dança, desenho, empreendedorismo, entre outras. Esta
situação seria benéfica para motivar os alunos dando-lhes poder de escolha.
Ao apostar nestas actividades extra-curriculares, os alunos com melhores resultados, nas
áreas escolhidas poderiam ser beneficiados realizando um estágio na U.E..
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2. Maior diversidade de áreas no Ensino Secundário.
No nível secundário, mais especificamente no ensino regular, dever-se-ia diversificar as
áreas/agrupamentos existentes para que estes se adequassem melhor a cada aluno.
Entendemos que havendo uma maior diversidade de agrupamentos os alunos poderiam
escolher aquele que mais lhes conviesse, pensando já no seu futuro profissional. Por exemplo,
seria pertinente dividir o primeiro agrupamento, Ciências e Tecnologias, em duas áreas
distintas, pois existem alunos que são mais vocacionados para as ciências e outros que são
mais vocacionados para as tecnologias. Deste modo, evitar-se-ia que os alunos estudassem
disciplinas que não são tão específicas das áreas que eles desejam prosseguir.

3. Redução do número de alunos por turma.
As turmas de todos os níveis de ensino deveriam ter um menor número de alunos para que
fosse possível um ensino mais individualizado e próximo entre o aluno e o professor. O ideal
seriam turmas de 12 a 18 alunos por professor. Deste modo, se o professor conseguisse
acompanhar mais de perto cada aluno, haveria seguramente um maior sucesso escolar e
consequentemente, também, uma maior motivação por parte dos alunos e professores.
Em nosso entender, turmas com um elevado número de alunos constituem um obstáculo a
uma aprendizagem eficiente.

