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: AGRUPAMENTO DE ESCOLAS IBN MUCANA
Circulo: LISBOA
Sessão: SECUNDÁRIO

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

Para a concretização do projecto do Parlamento Jovem, os proponentes das listas optaram
por um levantamento de questões que consideraram passíveis de discussão e tomada de
decisões, que contribuissem para a melhoria das práticas a nivel escolar. Procuraram redigir
medidas e torná-las eficientes. Contudo, na pratica exercida, os alunos das diferentes listas
orientaram-se por uma mesma vontade: problematizar situações para as quais pudessem ser
encontradas soluções através das propostas apresentadas.
O presente projecto de recomendação abrange algumas áreas onde se detectaram lacunas:
a duração do tempo de uma aula, a aplicação desigual de testes intermédios e as dificuldades
na escolha do percurso académico no 9º ano.
As medidas propostas visam a melhoria do sistema de ensino português em áreas que
possam contribuir para uma aprendizagem consciente e responsável por parte dos alunos, ao
nível do Ensino Básico e Secundário. O ensino passa pela tomada de decisões quer dos alunos,
quer das instâncias superiores que os coordenam. Daí as medidas propostas que, ora vão num
sentido, ora no outro.

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

1. Alterar a duração actual de noventa minutos de aulas para apenas sessenta minutos, não

havendo alteração da carga horária de cada disciplina. As aulas estarão mais distribuídas ao
longo da semana, pretendendo que os alunos não se desconcentrem tanto durante o
período de aula, esperando por ventura observar um melhor aproveitamento escolar.
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2. Aplicação de “Dias Experimentais”, nas turmas de 9ºano, durante o 2º Período,
proporcionando aos alunos o acompanhamento de um profissional em exercício que lhes
acresça conhecimento e experiência e lhes possibilite definir com maior clareza a área de
escolha a iniciar no 10º ano.

3. Aplicação de Testes Intermédios no Ensino Secundário a todas as disciplinas que são alvo
de Exame Nacional obrigatório. A presente medida visa o cumprimento dos programas
curriculares atempadamente e a uniformização de critérios de actuação por parte de todos os
intervenientes.

