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Identificação da Escola: Secundária c/3ºCiclo de Madeira Torres
Circulo: Lisboa
Sessão: Secundário

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

Todos sabemos que nos tempos que correm estamos a passar por uma crise no sistema
educativo, mas também por uma crise de valores na sociedade e no sistema económico e
financeiro e como tal, por muito boas que fossem as intenções e propostas talvez mais
dispendiosas, temos de nos adaptar à situação, à nossa situação.
E com isto apelamos à determinação, inteligência, responsabilidade e espírito realista dos
nossos colegas deputados, para que hoje consigamos atingir o desiderato que nos trouxe até
aqui : Encontrar soluções para as inúmeras falhas que constituem o nosso sistema educativo.
Pressupondo que é do conhecimento geral o estado da economia nacional, pensamos ser
oportuno e adequado defender e apresentar propostas que combatam as injustiças,
aperfeiçoem as condições e melhorem o sistema educativo.
Em primeiro lugar, gostaríamos de recordar-vos a excessiva dependência dos alunos do
Ensino Secundário nos Exames Nacionais para a entrada nas Universidades desejadas,
relacionada com a percentagem demasiado elevada que se dá a estes exames, desvalorizando
os outros critérios de avaliação, nomeadamente a média anual, ou seja, o trabalho
desenvolvido durante dois ou três anos lectivos. E não nos podemos esquecer que muitos dos
alunos em Portugal não entram no estabelecimento de ensino Superior desejado por não
terem atingido por décimas a média de entrada nesse mesmo estabelecimento mesmo que
tenham a vocação indicada para esse curso/ futura profissão, o que é nitidamente uma
enorme injustiça que poderá ser eliminada.
A nossa primeira proposta consiste na implementação de entrevistas de entrada ao Ensino
Superior aplicadas apenas aos alunos que ficaram a cinco décimas da média que lhes dá
acesso à universidade e ao curso para o qual estudaram durante três anos no Ensino
Secundário. Estas entrevistas seriam realizadas pelos professores da universidade a que o
aluno se candidatou.
Para o ensino Básico, à que criar um plano de estudos para cada uma das disciplinas: para
área de projecto, pretende-se que os alunos aprendam a trabalhar em grupo e ainda em
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saber fazer uma pesquisa organizada, coerente e correcta de forma a que possam aplicar
essas técnicas nas outras disciplinas; no caso do estudo acompanhado, pretende-se que seja
feito um verdadeiro estudo com o acompanhamento quer de um professor de matemática,
quer por um de Português tendo em conta as dificuldades dos alunos em questão; por fim, na
formação cívica, não se pretende que os alunos façam trabalhos de grupo sobre diversos
temas, mas sim que, comecem desde cedo a preparar-se para o que irão explorar no Ensino
secundário sobre Politica e cidadania,
No ensino Secundário, não se pode abolir Área de Projecto, uma vez que esta é uma disciplina
importante pois ajuda a preparar os alunos para o trabalho de investigação que irão fazer em
faculdades, no futuro, na sua profissão.
Sobre a área curricular não disciplinar de Politica e cidadania pretende-se que seja, à
semelhança da Educação Sexual mas despertando os Jovens para o mundo e para o país de
forma cívica e activa, não tendo uma atitude de desinteresse perante a situação que se vive e
fazendo parte da solução de futuro.

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

1. A implementação de entrevistas de entrada ao Ensino Superior

2. Propomos que disciplinas como Área de Projecto, Estudo Acompanhado e Formação Cívica
sejam novamente inseridas no plano de estudo dos alunos do Ensino Básico.

3. Para o ensino secundário propomos também manter a disciplina de Área de Projecto, bem
como a criação de uma área curricular não disciplinar – Politica e cidadania.

