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: Centro de Educação Integral
Circulo: Aveiro
Sessão: Secundário

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

1. É urgente a criação de disciplinas curriculares opcionais, nas áreas artística e cultural,
desde os níveis de ensino mais elementares, que tornem acessíveis a todos, a experiência de
aprender as artes e culturas humanas como a música, a dança, o teatro, a pintura, a
escultura, a literatura, entre outras, o que cultivará a sensibilidade estética e
consequentemente a criatividade, o empreendedorismo, a auto-disciplina, o autoconhecimento e sobretudo o Humanismo (no sentido de respeitar e cuidar do outro),
contrairando assim a tendência da nossa sociedade cada vez mais economicista e
materialista.
2. Deverão ser celebrados Protocolos entre Escolas Secundárias e Universidades de forma a
que os alunos do Ensino Secundário (do 10º ao 12º ano), em cada período lectivo, durante
alguns dias (a determinar), terão a oportunidade de contactar com a realidade específica das
universidades, conhecer profissionais de diversas áreas e realizar algumas experiências de
aprendizagem únicas, introduzindo-se, assim no ambiente de estudo universitário, o que
facilitará a escolha do curso universitário a seguir, após o 12º ano.
3. É premente baixar o peso da média dos exames escritos para a entrada na Universidade,
exigindo-se também a realização de provas orais em diversas disciplinas e provas de aptidão
vocacional de admissão à faculdade. Por um lado, as universidades poderão ter uma
intervenção mais directa na escolha dos estudantes que não seja a classificação. Por outro
lado, o objectivo é orientar os estudantes para que façam aquilo que gostam e em que são
mais competentes.

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.

Promoção da Educação Artística e Cultural

2.

Celebração de Protocolos entre Escolas Secundárias e Universidades

3.

Reforma no Sistema Educativo ao Nível das Condições de Acesso ao Ensino Superior

