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: Agrupamento de Escolas de Miranda do Corvo- José Falcão
Circulo: Coimbra
Sessão: Secundário

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

Alteração do percurso académico, com introdução de dois novos anos antes da primária, de
carácter obrigatório. Tal pretende-se pois haverá um melhor contacto com regras que irão
beneficiar a entrada da criança na formação escolar; haverá uma melhor socialização das
crianças; terão oportunidade de aprender aspectos elementares relativos à sua integração na
escolaridade. Tais anos de formação serão de carácter gratuito.
No seguimento desta reestruturação da escolaridade pede-se a anulação de aulas de
substituição no secundário, pois os tempos lectivos em questão poderão ser aproveitados
para a realização de trabalhos e de estudo por parte dos alunos. Não faz sentido terem aulas
de substituição que não representam um contributo válido e eficaz para uma melhor
aprendizagem. Sendo o conteúdo programático do secundário muito vasto, em que os
trabalhos a realizar são recorrentes, todo o tempo é útil e necessário. Junta-se ao facto dos
alunos deste nível etário possuírem maturidade suficiente para desempenharem um trabalho
útil, nos tempos em questão.
Saindo da esfera nacional e já que Portugal faz parte da União Europeia, pretende-se que
haja um tronco comum com escolas oficiais estrangeiras, de forma que surja uma
equiparação de níveis de ensino portugueses com os outros países da União Europeia, de
forma a evitar perder anos quando se transita de Portugal para outro país. A situação é
recorrente, pois é um país de emigrantes. Tal teria o apoio de aulas suplementares na língua
oficial do país, para que os alunos recém-chegados se adaptassem à língua oficial do país de
recepção.

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

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.

1. Alteração do percurso académico, com introdução de dois novos anos antes da primária, de

carácter obrigatório e gratuito. Objectivo: socializar a criança; ensinar regras elementares de
integração em sociedade; preparar a entrada na escola do 1º ciclo.

2. Suspensão de aulas de Substituição para o Secundário, tendo em vista a libertação de
algum espaço temporal para preparação de trabalhos/estudo.

3.

Equiparação da escolaridade portuguesa com as das escolas oficiais dos países da

União Europeia, tendo por objectivo não se perder anos de escolaridade sempre que se
verifica uma transferência de Portugal para um país estrangeiro.

