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 Salesiana de Manique
Circulo: Lisboa
Sessão: Distrital

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

O Parlamento dos Jovens é um projecto que tem como objectivo o incremento da
participação cívica daqueles que estão a construir o seu caminho e a desenvolver as suas
capacidades de intervenção.
Como tal, centrando-nos no tema deste ano - “Que futuro para a Educação” -, as medidas
enunciadas servirão como ponto de partida para a construção de um projecto que contribua
para o melhor funcionamento do sistema educativo, dando especial atenção ao futuro dos
jovens estudantes, e tendo em conta a importância da educação para a prosperidade nacional
e individual de cada cidadão.
Observando o ambiente que nos rodeia é essencial parar, detectar problemas e criar
soluções, focando-nos naquelas que se nos apresentam realizáveis e construindo um projecto
viável e coerente, que se dirija às expectativas daqueles que colocam em nós a digníssima
honra de participar num projecto tão frutífero e enriquecedor, contribuindo sem dúvida
alguma para o nosso crescimento enquanto cidadãos e, não podendo deixar de acrescentar,
cidadãos activos.
Ao longo da nossa reflexão acerca do estado da Educação no Portugal dos dias de hoje, fomos
identificando alguns aspectos que considerámos insatisfatórios e que serviram de base à
formulação das propostas que se nos afiguram como sendo a solução.
Começámos por diagnosticar o elevado número de retenções que subsiste no nosso sistema
de ensino o que implica um custo económico, pessoal e social demasiado alto, especialmente
numa situação de crise económica como a que atravessamos.
Contudo, somos da opinião que, na tentativa de reduzir os maus resultados dos alunos
portugueses, por vezes se opta por, simplesmente, baixar os níveis de exigência.
Consideramos então que a solução passa por criar uma motivação extra para o empenho dos
alunos durante o ano lectivo.
Perante toda a problemática do acesso ao Ensino Superior julgamos que o actual sistema de
cálculo de médias no Ensino Secundário não valoriza devidamente a aptidão dos alunos na
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área específica em que se insere o curso que ambicionam.
Para finalizar reconhecemos a existência de uma certa ignorância perante certos factos
essenciais do mundo exterior à formação académica e de procedimentos do dia-a-dia por
parte de muitos alunos, até uma fase tardia da sua formação.
Para além disso, é de sublinhar o desconhecimento da maioria dos perigos inerentes à
utilização dos meios tecnológicos e a inabilidade de grande parte dos alunos do 2.º e 3.ºCiclos
face a algumas funcionalidades didácticas de certos programas e da Internet, perante os
trabalhos que lhes são solicitados desde cedo.
Como tal, passam a ser apresentadas as medidas que constituem este projecto.

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

1. Criação de um programa de comparência obrigatória, a decorrer na escola durante os

meses de Junho e Julho, onde os alunos que não tivessem atingido os objectivos mínimos nas
diferentes disciplinas pudessem recuperar através de apoios dados pelos professores e pela
realização de trabalhos durante esse período.
No final de Junho um balanço dessas duas semanas permitiria a aprovação aos alunos que
revelassem melhorias notórias.
No final de Julho, os restantes alunos seriam submetidos a uma prova que, juntamente com a
avaliação do seu desempenho nos apoios e dos trabalhos realizados, decidiria a sua transição.
As disponibilidades dos professores neste período seriam geridas de modo a que, de entre
todo o corpo docente, uma parte manteria os encargos extra-programa enquanto que o
restante seria direccionado para o acompanhamento dos alunos.

2. Alteração do método de cálculo da média final do Ensino Secundário.
A mesma passaria a ser determinada com base no peso que as diferentes disciplinas assumem
no agrupamento que o aluno frequenta e no curso a que ambiciona, salientando as disciplinas
específicas à área de interesse do aluno e o facto de serem disciplinas anuais, bianuais ou
trianuais.
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3. Reestruturar o programa curricular de Formação Cívica de modo a incluir blocos de aulas
dedicados a temas de economia básica, como a poupança e o uso racional do dinheiro e aos
perigos das novas tecnologias, bem como algumas dicas para a sua melhor utilização.
Estes novos temas seriam adicionados a outros já falados actualmente, com o intuito de
enriquecer um programa que se revela pobre.

