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 de Eça de Queirós
Circulo: Lisboa
Sessão: Escolar

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

1.
Os programas escolares são demasiado extensos, pouco actuais, com excesso de conteúdos
teóricos e desadequados.
O perfil dos alunos que frequentam hoje a escola secundária é muito diferente: muitos são
trabalhadores estudantes, com projectos profissionais em simultâneo com a frequência das
aulas.
Há alunos que se deslocam de grandes distâncias para frequentar a escola, por não terem
outra opção mais próxima.
Existem estudos que apontam para um melhor rendimento escolar quando os alunos
começam as aulas mais tarde.
2. É fundamental aprender a saber estar em sociedade, a saber adequar os comportamentos
às situações sociais, em qualquer lugar.
Importa criar tempos de reflexão sobre os comportamentos sociais , sobre culturas e
tradições.
3.
É importante introduzir um novo conceito de Escola, com ligação permanente à sociedade ,
empresas e Instituições, num autêntico processo em rede.
É fundamental assegurar maturidade às escolhas escolares dos alunos do secundário a nível
de opção vocacional e profissional.
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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
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Medidas propostas: (redigir com clareza e objectividade, sem alíneas)

1. •

Encurtamento dos programas escolares, redução da componente lectiva

e

reajustamento da hora de início das aulas para as 9 horas da manhã, em vez das 8.15/20
horas.

2. •

Criação de uma Área de Formação em`´Etica Social

3. •

Criação de um ANO SABÁTICO obrigatório/ facultativo no ensino SEcundário, com

Tutoria vocacinal e Pedagógica assegurada por um professor.

