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 Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de

Carvalhais/Mirandela
Circulo: Bragança
Sessão: Secundário

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

Quando se fala de educação não se pode deixar de falar de ensino, ainda que este seja um
conceito menos lato do que aquele. Assim, melhorar o estado da educação em Portugal passa
também pela melhoria do estado do nosso ensino. É precisamente com o objectivo de
contribuir para a melhoria do estado da educação em Portugal, a partir da melhoria do nosso
ensino, que propomos o presente Projecto de Recomendação.
Por considerarmos que as aulas de 90 minutos, na maioria dos casos, contribuem para o
aumento do cansaço físico e/ou intelectual dos alunos e, consequentemente, para o
decréscimo da concentração, propomos a redução da carga horária de cada aula de 90 para
60 minutos. De facto, mais importante do que a quantidade de tempo que uma aula tem é a
qualidade da aula, ou seja, o modo como, num determinado período de tempo, é possível
aprender de forma dinâmica e diligente. Por outro lado, as aulas de 45 minutos são
manifestamente insuficientes para aprofundar os conteúdos programáticos, pelo que se
justifica o aumento da carga horária das aulas de 45 minutos para 60.
Uma vez que, durante o nosso percurso escolar, revelamos as nossas aspirações futuras
relativamente às nossas actividades profissionais, deveriam existir disciplinas (ou oficinas), de
cariz simultaneamente prático e obrigatório, que permitissem que cada aluno, a partir do
sétimo ano de escolaridade, experimentasse as profissões que mais gostaria de exercer
futuramente. Deste modo, poderíamos definir, mais convictamente, o percurso necessário ao
exercício da profissão que ambicionamos.
Por fim, dado que, muitas vezes, nos deparamos com professores que leccionam disciplinas
relativamente fora do âmbito das respectivas áreas de formação, propomos que sejam
revistos os critérios que estão na base da selecção dos professores por disciplina, o que
permitiria salvaguardar a dignidade intelectual dos mesmos e contribuiria para o aumento do
sucesso escolar.

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.

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

1. Reduzir a carga horária das aulas de 90 para 60 minutos e aumentar a carga horária das

aulas de 45 minutos para 60.

2. Criar disciplinas (oficinas) de natureza prática, de cariz obrigatório, que permitam que os
alunos, a partir do sétimo ano de escolaridade, experimentem as profissões que mais
gostariam de exercer futuramente.

3. Escolher, com mais critério, os docentes que leccionam as diversas disciplinas, de modo a
evitar que alguns professores leccionem fora do âmbito da sua área de formação.

