Escreva o nome da Escola, do distrito ou Região Autónoma em que se insere e a Sessão em que
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Identificação da Escola: Escola Dr. Manuel Laranjeira (Espinho)
Circulo: Aveiro
Sessão: Secundário

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

OS DEPUTADOS DA ESCOLA SECUNDÁRIA DR. MANUEL LARANJEIRA, EM ESPINHO, reunidos
na Sessão Escolar de 21 de Janeiro de 2011
Considerando que,
- o absentismo constitui um factor determinante para o insucesso escolar e que a legislação
vigente que o regula não se tem mostrado eficaz, impõe-se a adopção de novas medidas que
co-responsabilizem mais os alunos por este comportamento e, simultaneamente, contribuam
para o seu desenvolvimento pessoal e cívico;
- as denominadas "aulas de substituição" têm sido objecto de uma contestação sistemática
por parte dos discentes e docentes por se revelarem inconsequentes e até contraproducentes
para o aproveitamento dos alunos e para o clima escolar;
- o acompanhamento psico-pedagógico e a orientação vocacional constituem vertentes
fundamentais da formação e realização pessoal, académica e profissional dos alunos,

propõem as seguintes medidas:

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

1. A aplicação de medidas correctivas de realização de tarefas não escolares fora do horário

lectivo sob a orientação de um tutor aos alunos do 3.º ciclo e do secundário que
reiteradamente infrinjam o dever e as regras de assuidade estabelecidas.
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2. Supressão das denominadas "aulas de substituição", ocupando os tempos de faltas dos
professores com outras actividades não especificamente lectivas, de acordo com as ofertas
das escolas.

3. Generalização e obrigatoriedade de funcionamento dos Serviços de Psicologia e Orientação
nas escolas nacionais.

