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: Secundária de Serafim Leite, S. João da Madeira
Circulo: Aveiro
Sessão: Secundário

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

- As aulas de substituição, no modelo actual, devem acabar, por quanto não se registam
benefícios, nem para alunos, nem para professores. A persistirem, estas aulas devem ser
leccionadas unicamente por docentes da disciplina em questão.
- O ensino, no âmbito das “Novas Oportunidades”, deve ser mais rigoroso, pois não faz
sentido o facilitismo verificado neste programa educacional, que acarreta injustiça em relação
aos outros sistemas de ensino. Numa sociedade desigual não se pode esperar da escola só a
igualdade. É necessário aumentar o nível de educação e formação e não o contrário, para que
a sociedade se torne mais competitiva e dinâmica e para que os cidadãos desenvolvam as
suas aptidões e competências. Os sistemas de educação e formação devem estar ao alcance
de todos, mas é fundamental que todos tenham acesso a uma educação de elevada
qualidade, não se pensando apenas em estatísticas.
- As aulas de 45 minutos não rentabilizam, sobretudo as de carácter prático, prejudicando a
leccionação das matérias abordadas, seja em que área for. É imperativo que se aposte numa
diferente distribuição dos currículos escolares

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

1. Retirar do sistema do Ensino Básico e Secundário as aulas de substituição

2. Reformular o programa de ensino respeitante às “Novas Oportunidades”

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.

3. Terminar, nos Ensinos Básico e Secundário, com as aulas de 45 minutos

