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 Tecnológica e Profissional de Sicó
Circulo: Leiria
Sessão: Secundário

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

Uma boa Educação constitui o alicerce da aquisição de competências essenciais e da
aprendizagem ao longo da vida. É fundamental assegurá-lo desde a mais tenra idade. Assim
sendo, torna-se necessário rever a forma como é encarada a mentalidade incutida nos alunos.
No sistema actual de ensino em Portugal os alunos passam a maior parte dos seus dias na
escola. Além do horário normal de aulas, a hora de almoço e as horas extra-curriculares são
passadas na escola. Isto faz com que os jovens permaneçam os seus dias inteiros no mesmo
espaço, limitados a uma única realidade, a própria escola. Estando os jovens em pleno
desenvolvimento cognitivo e social necessitam de contactar com outras realidades, outros
espaços de forma a não se saturar demasiado da escola.
No ensino público, os alunos deveriam ter a oportunidade de recuperar os conteúdos das
disciplinas às quais não tivessem obtido avaliação positiva. Vários critérios seriam aplicados,
tendo o professor o poder de decisão sobre uma eventual recuperação ou melhoria de
conteúdos, desta forma apenas os alunos merecedores teriam direito a essa oportunidade.
Assim, evitar-se-ia a perda de anos e os alunos sentir-se-iam mais motivados. A educação
seria mais justa.
Considerando importante o auxílio às famílias que não dispõem de rendimentos que lhes
permitam ter condições para encaminharem os seus filhos no seu percurso escolar, e até
porque atravessamos uma crise a nível financeiro, não só devemos ser solidários mas tentar
ao máximo reduzir os custos que possamos vir a ter podendo a escola expandir os seus apoios
aos alunos.

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. De forma a potenciar o desenvolvimento da componente psicossocial dos alunos sugerimos

um determinado período lectivo (mais reduzido) que iria eventualmente das 8h15 até às
14h30 permitindo que os alunos interajam com outras realidades e espaços.

2. Permitir aos alunos do ensino público e regular, a possibilidade de, sem recorrer ao
facilitismo, recuperar os conteúdos das disciplinas, em horário não-lectivo (durante o período
de férias escolares ou em alturas específicas ao longo de cada trimestre).

3. Criar um "banco" de empréstimo de manuais escolares em todas as escolas em que os
livros seriam doados por alunos e/ou comprados pelo Ministério da Educação e quem os
utilizasse teria de assinar um documento responsabilizando-se pela sua utilização. Caso os
danificasse teria de pagar uma coima.

