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 de Santa Maria ‐ Sintra
Circulo: Lisboa
Sessão: Secundário

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

Educar é desenvolver as faculdades físicas, morais e intelectuais de um indivíduo. A
escola, a par da família, é a instituição privilegiada para o fazer, pois permite, não só formar
futuros profissionais, mas também cidadãos críticos e participativos na vida democrática das
sociedades. A educação assume, assim, particular importância na sociedade, onde,
actualmente, temos assistido a profundas transformações económicas, sociais, políticas e
culturais. Por isso, é importante identificar o que está errado no quotidiano escolar e avançar
com medidas que possibilitem um sistema de ensino mais eficaz.
Em primeiro lugar propomos a criação de um Gabinete de Apoio e Aconselhamento
Vocacional/Profissional do Aluno em todas as escolas do ensino básico e secundário, de modo
a permitir aconselhamento individualizado e orientação escolar e vocacional, ajustando o
melhor possível, interesses e aptidões do aluno ao seu percurso escolar e à sua entrada no
mercado de trabalho. Este gabinete estabelecerá parcerias com escolas profissionais,
universidades, empresas e outras instituições e, dele farão parte, técnicos, psicólogos e
outros profissionais. Os alunos serão, assim, orientados nas suas escolhas, relativamente ao
mundo universitário e profissional. Prevêem‐se, neste âmbito visitas de estudo a escolas
profissionais, universidades, empresas e outras instituições. Este gabinete terá, ainda, a
função de divulgar estudos relativos à evolução do mercado, de modo a esclarecer os alunos,
quanto às áreas com saídas profissionais que melhor se ajustam aos interesses dos alunos e
da sociedade.
Em segundo lugar, defendemos testes intermédios nas disciplinas com exame
nacional, de forma a familiarizar o aluno com uma estrutura e tempo semelhantes aos do
exame. Esta medida criará, certamente, a necessidade de aferir conhecimentos e melhorar as
lacunas verificadas.
Considerando que uma educação exigente beneficiará, certamente, os alunos e a
sociedade em geral, propomos que um aluno dos cursos científico‐humanísticos, do ensino
secundário, só possa transitar de ano se, com duas disciplinas com classificação negativa (8 ou
9 valores), tiver média geral não inferior a 11,5. No caso de a média geral ser positiva, mas
inferior àquele valor, só poderá transitar de ano o aluno que tiver,apenas, uma disciplina
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com classificação negativa (8 ou 9 valores).

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

1. Criação de um Gabinete de Apoio e Aconselhamento Vocacional/Profissional ao Aluno em

todas as escolas do ensino básico e secundário, estabelecendo parcerias com escolas
profissionais, universidades, empresas e outras instituições .

2.

Aplicação, no ensino secundário, de testes intermédios em todas as disciplinas sujeitas a

exame nacional.

3. Nos cursos científico‐humanísticos, do ensino secundário, só transita de ano, o aluno que,
tendo duas disciplinas com classificação negativa ( 8 ou 9 valores), tenha média geral igual
ou superior a 11,5 valores. Se a média geral for positiva, mas inferior àquele valor,

só

transita de ano, o aluno que tiver , apenas, uma disciplina com classificação negativa (8 ou 9
valores).

