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
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Identificação da Escola: Escola Básica 2, 3 ciclo/S Dr. Manuel Ribeiro Ferreira
Circulo: Leiria
Sessão: Secundário

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

1. Em regiões com baixa densidade populacional, muitos alunos têm de se deslocar para
outros locais, que distam muitos quilómetros das suas casas, porque a escola da sua área de
residência, não abriu o curso que eles desejavam, por falta de um número mínimo de alunos.
Consideramos que estas escolas, porque inseridas num meio com características diferentes
ads escolas de áreas urbanos, sejam alvo de um processo de discriminação positiva.
2. Hoje em dia todos os alunos do Ensino Secundário regular têm de realizar,
obrigatoriamente, um conjunto de Exames Nacionais caso contrário ficam com disciplinas por
fazer perdendo, portanto, um ano. No nosso ponto de vista é algo desnecessário realizar
Exames Nacionais que não sejam específicas para os cursos a que os alunos tencionam
concorrer, isto porque, na maioria das vezes os alunos baixam as suas médias ao fazer alguns
exames que na altura de entrada para a faculdade não utilizam como prova de ingresso.
Defendemos, sim, que deve haver um balanço nacional das disciplinas e para isso existem já
os Testes Intermédios.
3. Verifica-se que os resultados escolares dos estudantes Portugueses , ainda que mais
próximos dos países da União Europeia, ainda não ocupam os lugares cimeiros da tabela . A
carga horária das escolas de Portugal é bastante elevada em relação aos restantes países
membros da UE, deste modo, podemos constatar que algo está errado pois quanto mais
aumentam a carga horária mais insucesso se verifica. Para além disto, está provado
cientificamente que a capacidade de concentração do ser humano não é muito elevada.
Por experiência própria debatemo-nos diariamente com o problema da falta de tempo para
estudar fora das aulas, sabendo que grande parte da população estudantil , participa em
actividades extracurriculares.Temos igualmente o problema da estrutura dos horários que se
torna um problema, pois há furos de horário a meio do dia em vez de as aulas serem seguidas
a fim de se dar uma maior utilidade ao tempo perdido a meio de uma manhã ou tarde.
Por isto, sugerimos uma melhor organização dos horários e uma diminuição na carga horária
por considerarmos que é talvez, a melhor solução para o nosso grande problema, ficando
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assim com mais tempo livre para estudar sem ter que evitar outras actividades em virtude da
falta de tempo livre. Reduzindo o horário escolar, poderíamos usufruir de uma melhor
aprendizagem.

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

1. Redução do número mínimo de alunos para abrir uma turma no Ensino Secundário e

Profissional.

2. Os alunos do Ensino Secundário devem fazer apenas as Provas de Ingresso necessárias
para os cursos a que se vão candidatar.

3. Redução da duração dos tempos lectivos, nomeadamente as aulas de 90 e 135 minutos.

