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Identificação da Escola: Escola Secundária Carlos Amarante
Circulo: Braga
Sessão: Secundário

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

Desde sempre, o Homem procurou a grandeza do conhecimento e da sabedoria. No entanto,
só um círculo muito restrito de indivíduos tinha esse prazer.Felizmente,o passar do tempo
trouxe grandes mudanças, de tal forma que, hoje,o ensino é considerado indispensável por
todos. Devemos zelar pelo bom funcionamento dos estabelecimentos escolares, pois a
educação é fundamental para a construção de uma sociedade justa. Assim,apresentamos 3
medidas que pensamos serem fundamentais para tal.É de todo o nosso interesse, que a
escola possua métodos eficazes que propiciem boas condições de aprendizagem. Deste
modo, consideramos que é imperioso uma redução no número máximo de alunos por turma
de 28 para 20.Na realidade, turmas com tão grande número impedem que o professor fique
atento às dificuldades individuais de cada aluno e coíbem, por sua vez, que o docente consiga
resolver essa situação(esclarecendo dúvidas que os alunos vão colocando por se sentirem
mais à vontade, por exemplo,assim como outras formas de melhorar as dificuldades de cada
um em particular).Além do mais,turmas mais pequenas "obrigariam" os alunos a
conhecerem-se melhor(o que levaria à criação de possíveis laços de companheirismo e
ajuda)assim

como

os

professores.

Com

tal

medida,

conseguir-se-ia

reduzir

a

indisciplina(evitando-se um ambiente prolífero a distracções e agitação),o insucesso
académico e até o mau ambiente escolar que, por vezes ,se faz sentir.
Como sabemos, a concentração é um factor determinante para o sucesso escolar, por isso,
defendemos a redução do tempo lectivo de 90 para 60 minutos.Estudos indicam que por
volta dos 50 minutos os níveis de concentração dos estudantes baixam, levando à saturação
daqueles que revelam elevados défices neste campo.Consequentemente,geram-se mais
conflitos e um acréscimo de situações de indisciplina. Além do mais, a implementação desta
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medida levaria a que os alunos focassem ,durante o tempo de aula, toda a sua atenção nos
conteúdos leccionados resultando num maior interesse por parte destes e numa assimilação
mais eficiente. Por outro lado, os professores sentir-se-iam mais motivados e terminariam a
aula menos fatigados.
Outra vertente que nós, jovens deputados, pensamos ser de toda a urgência tratar é a
situação actual do ensino profissional.
O ensino profissional vive na sombra do ensino secundário. Não se consegue afirmar como
alternativa de ensino. É visto pela generalidade das pessoas como a opção para os alunos que
nada querem com a escola, mas que só desejam concluir a escolaridade obrigatória.
Propomos a alteração estrutural dos cursos de formação e educação,no que diz respeito
nomeadamente: à alteração/adequação dos conteúdos programáticos, à implementação de
mais aulas de cariz prático, à abertura de cursos de encontro às necessidades do nosso país.
Tais mudanças contribuiriam, não só para melhorar a imagem do ensino profissional ,como
também para que os jovens que concluem o 12º ano pela via profissional estejam cada vez
mais preparados a ingressar no mercado de trabalho(ou mesmo no ensino superior).Deste
modo, suprimir-se-ia a carência de quadros intermédios no nosso país e evitar-se-ia uma fraca
preparação dos formandos, após a conclusão dos cursos.

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

1. Redução do número de alunos por turma para um máximo de 20 estudantes.

2. Diminuição dos tempos lectivos de 90 para 60minutos.

3. Reforma do Ensino Profissional.

