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Identificação da Escola: Escola Tecnológica e Profissional de Sicó - Polo de Penela
Circulo: Coimbra
Sessão: Secundário

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

O uso do uniforme escolar é uma garantia para a igualdade de oportunidades e tratamento
entre todos os alunos.
A igualdade é uma das premissas do ensino público e o uso do uniforme poderá ser uma
forma de combate à exclusão social.
Por uma questão de segurança, principalmente, pois o uniforme é inibidor para os criminosos;
para a segurança dentro da escola pois evita a entrada de externos no estabelecimento, como
são exemplo, os gangs que gostariam de lá se infiltrar; por fim, a identidade estudantil, pois,
todos os cidadãos poderão identificar a escola. Também para os "faltosos" de aulas são mais
facilmente identificados pelos órgãos de segurança pública podendo serem encaminhados
para a escola.
Outra realidade é que os jovens adolescentes querem sempre chamar a atenção dos colegas
usando roupas diferentes e mais caras, desencadeando o consumismo.
Para tal, a dedicação, organização e gestão da escola deve ser total dos órgãos de gestão em
que os “superiores” (directores da escola) sejam apenas um representante a fazer uma única
tarefa a tempo inteiro, para conseguir tê-la bem organizada e elaborada para o melhor
funcionamento escolar interno e externo.
Também na nossa opinião os alunos de todos os ensinos deveriam ter uma opinião decisória
em relação às medidas tomadas pelos nossos representantes escolares, como na decisão do
uso do uniforme escolar.
Por último, a organização de uma melhor comunicação na gestão de programas no ensino
entre escolas, ou seja, todas as escolas deveriam comunicar entre si para se organizarem e
definir um programa equivalente em todo o lado e não haver livre arbítrio na escolha dos
programas.
De seguida, importa referir a importância de um estágio profissional no fim do curso
profissional, devido ao facto de se adquirirem experiências profissionais para além do estágio
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curricular, que, normalmente, são de curta duração.
Este estágio vai abrir portas para o mercado do trabalho, ficando assim no currículo do aluno
um trabalho externo à escola e, ainda, ajudando-o a gerir o seu ordenado como técnico
profissional.
É importante referir que o acesso a este estágio deve ser só facultado aos alunos que
demonstrem interesse e resultados, bem como empenho para o merecerem.
Por fim, o maior rigor académico (...a busca incessante da excelência...) deve pautar exigência,
não significando mais trabalhos de casa (vulgo TPC), pelo contrário, significa conceder-lhes
tempo e oportunidade para os alunos desenvolverem e aplicarem exercícios mentais e
experiências de aprendizagem por reflexão.
Os alunos com hábitos fortes de reflexão conseguem alcançar diferentes pontos de vista, ver
conexões, identificar padrões, avaliar resultados, especular sobre possibilidades e avaliar o
valor. Os alunos encontram caminhos criativos para resolver os problemas quando não sabem
a resposta imediata.
A falta de rigor académico implica adquirir conhecimentos e habilidades sim, mas somente
treinadas (decoradas), tudo o que sair deste hábito, não encontra solução.

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

1. “Obrigatoriedade do Uniforme Escolar / Dedicação, organização e gestão”

2. “Inserção dos jovens diplomados no mercado de trabalho”

3. “Maior rigor académico”

