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: Secundária Fernado Lopes Graça

Circulo: Lisboa
Sessão: Secundário

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

O projeto de Recomendação da nossa escola, prende-se com medidas que visam uma
afectação estrutural da educação portuguesa. Não pretendemos apenas resolver questõesa
curto prazo, apostamos em medidas que embora não demonstrem resultados significativos
em quatro ou cinco anos, trarão decerto grandes alterações num plano temporal mais
extenso.Vemos a Educação como algo de extrema importância na vida de qualquer pessoa,
proporcionando conhecimentos singulares para a vida quer profissional, quer pessoal. E é na
vertente pessoal que encontramos um propósito para uma das medidas - a formação para a
vida em sociedade, ensinando valores que uma vez interiorizados levarão a uma melhor vida
comunitária( combatendo graves problemas sociais), o que se repercute a nível profissional
também. O aumento da cultura ética para o melhoramento da sociedade terá também
ganhos no ambiente laboral.E a criação de uma disciplina que se dedique a esta causa, logo a
partir do Ensino Primário, até ao fim do Ensino Secundário, ajudaria a criar postos de trabalho
para professores desempregados, sendo por isso uma medida que combate vários problemas.
Tendo isto em conta , e sabendo que a escola pública é gratuíta, sem que isso comprometa a
sua qualidade, é necessário que haja espaços adequados para que todos os momentos
educativos sejam aproveitados ao máximo. Salas mal equipadas, falta de material, podem
comprometer o aproveitamento escolar, logo tem de ser combatido, por isso propomos
espaços adequados e a sua fiscalização frequente.
Numa fase mais avançada da vida escolar deparamo-nos com com Exames Nacionais e
perovas de ingresso para a Faculadade que servem como um autêntico mecanismo de
filtragem que separa os alunos mais competentes dos restantes. Porém a forma como essa
filtragem é feita não nos parece justa, pois na maioria dos casos um exame apenas, tem o
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mesmo peso de 3 anos de trabalho - 50%. Não é justo que por um possível infortúnio, o nosso
percurso de 3 anos seja altamente comprometido. Então propomos também a alteração
destes critérios de entrada para as faculdades, dando mais importância e peso à média do
Ensino Secundário.

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

1. Criação de um espaço semanal reduzido - 45 min que visa a formação moral, cívica e

cultural de todos os alunos do Sistema Educativo.

No 1º e 2º ciclos dar-se -á mais importância a temas relacionados com a solidariedade,
responsabilidade, honestidade e aspectos inerentes à formação da própria personalidade
para que tenhamos cidadãos com um pensamento mais cívico, pois é desde pequenos que
essas bases têm de ser criadas, possibilitando um crescimento mais saudável enquanto
ciadadãos e consequentemente um crescimento mais saudável para a sociedade. No terceiro
ciclo e Ensino Secundário os assuntos discutidos devem abranger uma área mais alargada de
conhecimento, debatendo acontecimentos económicos, sociais e culturais que se abatem
sobre a nossa sociedade diariamente.

2. Remodelação e fiscalização das infra- estruturas escolares

Esta medida tem como objectivo principal assegurar as condições básicas para a decente
prática das aprendizagens. Énecessário haver um espaço adequado, suficientemente
equipado para se tirar o maior aproveitamento de todas as aulas. todos esses espaços e
equipamentos devem ser fiscalizados com maior regularidade( semestralmente) para evitar
acidentes por falta de segurança.
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3. Alterar os critérios de entrada nas universidades: atribuir 65% à média do Ensino
Secundário e os restantes 35% às provas de ingresso

A realização de um exame comporta sempre uma grande pressão e responsabilidade para o
aluno, contribuindo para o seu nervosismo e stress. Assim, o aluno fica mais susceptível à
falta de concentração, acabando por não conseguir transmitir para o papel a totalidade dos
seus conhecimentos, ficando deste modo prejudicado, com grandes probabilidades de não
entrar no curso pretendido. Afinal não são 120 minuto que efectivamente avaliarão as nossas
capacidades!
Por consequinte, dever-se á atribuir maior relevância à classificação interna - 65%, sendo os
restantes 35% referentes ao peso dos exames. Esta medida aplicar-se ia no acesso a todas as
Universidades.

