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 Básica do 2º e 3º ciclo Visconde de Vila Maior
Circulo: Bragança
Sessão: Distrital

Projecto de Recomendação:
Exposição de motivos: (considerações ou argumentos que justificam ou enquadram as medidas propostas)
Considerando o tema proposto, muito interessante e bastante abrangente, e tendo em conta que
o parlamento nos concede a opotunidade de ter uma voz mais activa na sociedade, decidimos
basear o nosso projecto num conjunto de situações que consideramos poder ser alteradas.
De acordo com a actual constituição da Repúplica Portuguesa e a nossa envolvência numa
cidadania activa, verificamos a necessidade de melhorar o sistema de ensino vigente para que o
futuro que nos aguarda seja a consecução de muitos dos nossos objectivos.
Daí a razão das medidas apresentadas e abordadas previamente.
Um dos grandes problemas sentidos por alunos do ensino secundário, em especial os anos
lectivos em que têm de prestar provas nacionais, é excessiva carga horária e o elevado número
de disciplinas, o que proporciona bastante insucesso, e por vezes, abandono escolar.
Por tal motivo, queremos contribuir para as alterações possíveis (nunca mais de seis disciplinas
e de acordo com a área especifica).
Seguidamente, achamos que certas Faculdades ou Universidades atribuem um peso percentual
exagerado às classificações (exames) das disciplinas específicas (11º ano) de cada curso (mais
de 60%) e considerando também para a média final.
Propomos que no futuro esta situação seja avaliada tendo em conta a enorme pressão que os
discentes sofrem em período de exames.
Por último, consideramos que não faz sentido algum os alunos de cursos muito diferentes,
tenham o mesmo plano curricular às disciplinas especifícas.
A nossa terceira medida vai nesse sentido. O programa curricular (as disciplinas especifícas)
deve ser alterado e adequado à formação pretendida por quem se inscreve em cada curso.
As medidadas e mudanças que propomos irão, não só contribuir para a melhoria do nosso
sistema de ensino, mas também para uma maior justiça educacional.

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. Redução da carga horária semanal das disciplinas de formação específica.
2. Reconsideração nos termos da avaliação de certas Faculdades ou Universidades que
consideram os exames feitos no 11º ano para avaliação final, considerando também
para a média final.
3. Alteração do programa curricular nas disciplinas específicas, para responder
directamente às necessidades dos alunos, inseridos em cada curso.

