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Identificação da Escola: Secundária de Estarreja
Circulo: Aveiro
Sessão: Escolar

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

Quando se põe em questão o futuro da educação, aquilo que podemos desejar passa por
uma educação melhor, ou seja, uma educação igual para todos, que possibilite sucesso e
felicidade aos alunos depois da estes acabarem os seus estudos. Para isto, não é só
importante garantir condições para os alunos, mas também para os professores, por vezes
negligenciados nos dias de hoje. Com base nisto, propomos três medidas, que apesar de
serem ligeiramente abertas a opinião, também são abrangentes e tentam ser o mais
objectivas possível.
A primeira medida refere‐se à

ideia do governo de implementar os chamados mega‐

agrupamentos, juntando assim vários agrupamentos escolares numa só estrutura directiva.
Esta ideia é inviável nas regiões com maior densidade populacional e por isso não deve ser
tomada de ânimo leve, e devendo‐se tomar a decisão de fusão entre agrupamentos, caso a
caso.
A segunda medida pensa nos alunos que teriam mais oportunidades a nível profissional se os
cursos tecnológicos fossem reintegrados no secundário, tendo estes dsciplinas específicas
importantes, e se o projecto "Novas Oportunidades" se tornasse mais justo e mais
enriquecedor.Ambas as ideias querem que a possibilidade de acesso ao ensino superior se
possibilite com as demais mudanças.
A terceira e última medida, serve para que não se perca recursos no planeamento da matéria
a leccionar para cada disciplina, em cada ano, de cada curso ou ensino, ao colocar os
professores entre a espada e a parede no momento em que têm de decidir o que dar nas
aulas, por não terem horas semanais suficientes para ensinar tudo. Trata‐se de acrescentar
horas ao já pesado horário escolar ou diminuir na matéria. Também as aulas de substituição
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inserem‐se em parte neste contexto, sendo que uma alteração na sua natureza poderia criar
benefícios para alunos e docentes.
Em suma, o nosso interesse primário é o melhoramento das condições escolares para todos
os que revolvem na órbita do sistema de ensino, para tornar este, num bom meio para atingir
um fim ainda melhor, pois é na educação dos jovens que encontramos a chave para um
futuro melhor.

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

1. Ponderação sobre a utilização dos "mega‐agrupamentos" como instrumento de

desenvolvimento das redes escolares, utilizando estes apenas em zonas com pouca densidade
populacional ou sem população jovem, ou até sem recorrer a estes de todo, já que estes
destróiem a individualidade escolar e criam instrumentos de entopercimento burocráticos
desnecessários.

2. Reavaliação dos cursos tecnológicos no Ensino Secundário e do projecto "Novas
Oportunidades", de maneira a que estes cursos possam providenciar tudo o que é necessário
à realização escolar dos alunos em si inseridos, incluíndo a possibilidade de melhor
preparação para o acesso ao ensino superior, etc…

3. Reajustamento da matéria a leccionar por disciplina, consoante o número de horas
semanais, e do papel das aulas de substituição (incluíndo a possibilidade de consideração da
sua necessidade, existência de planos de aula e autorização dos encarregados de educação)

