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 Domingos Sequeira - Leiria
Circulo: Leiria
Sessão: Secundário

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

A educação representa uma peça essencial para o futuro do país por ser a responsável pela
formação dos jovens não só a nível académico mas também intelectual e cívico.
Assim, o objectivo primordial do nosso país deve assentar na aposta na formação dos jovens
de hoje que serão os adultos de amanhã. O espaço escolar é, por excelência, o fio condutor
que permite que o estudante desenvolva o seu espírito crítico e empreendedor, garantindo
uma sociedade mais desenvolvida, mais activa e mais conhecedora, que resulta,
inevitavelmente, numa geração mais próspera.
Cada vez mais, a crescente competitividade no mercado de trabalho exige que o aluno e
futuro trabalhador disponha de conhecimentos para além da sua área. É com os olhos postos
no futuro, que o aluno teria possibilidade de assistir a outras disciplinas fora do seu âmbito de
estudo, de modo a construir o seu próprio curriculum, podendo apostar num leque mais
variado de disciplinas, de forma a ter um conhecimento mais abrangente em diversos
sectores, que levaria a um enriquecimento profissional e à optimização de todas as suas
potencialidades, resultando num aluno completo.
Actualmente, Portugal atravessa uma crise a diversos níveis, entre eles a educação: a taxa de
insucesso escolar chega aos 15 % que resulta na consequente degradação do ensino. A forma
de luta contra esta realidade passaria pela aposta na melhoria do aproveitamento escolar, ou
seja, através da criação de uma rede interna de apoios ao aluno com o professor da
respectiva disciplina que permitisse ao educando um melhor acompanhamento e o
esclarecimento de dúvidas bem como a realização de exercícios de auxílio à compreensão da
matéria dada em aula. Para além disso, seria criada uma rede de apoio de suporte informático
disponível no website do GAVE em parceria com o Ministério da Educação, nos quais
estariam, sucintamente, os conteúdos curriculares de todas as disciplinas do ensino
secundário, de modo a que o aluno possa mais facilmente apreender e acompanhar a matéria
ao longo do ano mas também, como forma de preparação para os exames a que serão
submetidos.
No acesso ao ensino superior, os cursos universitários seriam responsáveis por estipular o
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peso de cada disciplina específica na nota de candidatura, permitindo, deste modo, que o
aluno não seja prejudicado por uma disciplina desnecessária à sua formação académica
futura, valorizando as disciplinas concretas que servirão como base ao respectivo curso e
assim apostar numa maior justiça e igualdade de oportunidades.

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

1. Possibilidade do Aluno construir o seu próprio curriculum podendo assistir a outras

disciplinas fora do seu curso para um enriquecimento profissional.

2. Implementação de uma rede de apoios interna com professores, bem como uma rede de
apoios em suporte informático a nível nacional.

3. Os Cursos Universitários serão responsáveis por indicar o peso de cada disciplina do ensino
secundário na nota de candidatura do aluno ao ensino superior.

