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 Professor Herculano de Carvalho
Circulo: Lisboa
Sessão: 19/01/2011

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

Na era da globalização, os sistemas educativos confrontam-se com vários desafios de
envergadura: garantir a eficacia das suas estruturas, adaptar-se ás mudanças rápidas de uma
era de incerteza, ter em conta as diferenças etnicas, sociais e culturais dentro da mesma
nação. Enfim, conceber os planos de uma educação ao longo da vida que atinja todos os
sectores etários de uma comunidade. Hoje tratamos destes assuntos em termos de
identidade e de cidadania, que se opõe a iliteracia e exclusão. O mundo de hoje, com as novas
pontes e os objectivos globalizantes das suas utopias, não pode mais prescindir de uma nova
filosofia da educação e de uma reforma profunda dos sistemas tradicionais de ensino.

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

1. Formação Civica / Estudo Acompanhado

A disciplina de Formação Civica deveria passar a ser regular do 5º ao 9º ano ( sendo uma aula
de 90 minutos ) e deveria abordar os temas de educação sexual educação para a saúde. A
partir do 10º ano, deveria de existir im apoio nesta area, mas por sua vez deveria de ser
apenas uma disciplina extra curricular, cabendo assim a acada jovem de decidir se quer ou
não participar.
No que toca à disciplina de Estudo Acompanhado em vez de ser utilizada para dar uma
especie de apoio essencialmente às disciplinas de Matematica e Portugues, deveria de ser
utilizada para ensinar os alunos a ter métodos de trabalho, divisão do horario de estudo,
entre outras.
A disciplina de Area de Projecto deveria apenas ser uma disciplina obrigatória do 10º ao 12º
anos, como um modo de preparação para a faculdade.
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2. Ensino Primário
As disciplinas de Inglês, Música e Educação Fisica deveriam ser disciplinas obrigatórias do 1º
ao 4º ano, para um melhor aproveitamento da juventude mais nova de hoje.
E a disciplina de Informática deveria ser inserida no 4º ano, visto que hoje em dia tudo o que
nos rodeia é à base de informática.

3. Desporto Escolar
Achamos que os desportos escolares deveriam estar inseridos nas horas de educação fisica.

