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: Escola Secundária/3 de Vila Verde
Circulo: Braga
Sessão: Secundário

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

Considerando que as aulas de substituição são na realidade praticamente inexistentes, o que
existe na generalidade são actividades de acompanhamento "lúdicas", não decorrendo daí
aprendizagens significativas. Considerando que os testes intermédios não são obrigatórios e
que em algumas escolas tem impacto na avaliação final dos discentes. Considerando que os
Cursos Profissionais têm um regime que lhes permite obter uma série de vantagens em
termos de custo, contacto com o mercado de trabalho e várias possibilidades de recuperarem
os resultados das diversas disciplinas.

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

1. . Propomos que as aulas de substituição deixem de existir, sempre que não seja possível

fazer a substituição por um professor da mesma área disciplinar, ou de outra área disciplinar,
mas do mesmo Conselho de Turma, salvaguardando‐se, que deste modo seriam abordados
conteúdos relevantes.

2. Propomos o fim dos testes intermédios, ou na sua continuação que o seu peso na avaliação
seja igual a nível nacional.
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3. Propomos que os Cursos Científico‐Humanísticos passem a funcionar nos mesmos moldes
dos Cursos Profissionais, com visitas de estudo gratuítas, estágios profissionais e possibilidade
de recuperação de notas.

