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 Básica e Secundária de Machico
Circulo: R. A. Madeira
Sessão: Secundário

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

Os jovens dos nossos dias passam a grande parte do seu dia na Escola, que acaba por assumir
um importante papel na formação do adulto de “amanhã”, suprimindo muitas vezes lacunas
familiares. Por isso, é imprescindível renovar os esforços na Educação, pois só assim
garantiremos o futuro do nosso país.
Alvo de algumas reformas, baseadas em modelos estrangeiros pensados para culturas
diferentes da nossa, estamos perante um sistema de Ensino que não responde às
expectativas do Aluno de hoje, absorto numa diversidade de estímulos exteriores à Escola. É
preciso pensar num sistema novo, adaptado à realidade do nosso país.
O alargamento da escolaridade obrigatória para doze anos, bem como as dificuldades do
mercado de trabalho numa conjuntura de crise, impõe que no Ensino Secundário se dê, e se
exija, mais responsabilidade ao Aluno, que deve ser “agente” da sua própria formação e a
quem deverá ser dado a oportunidade de construção de parte do seu currículo.
Por outro lado, considera-se que a Escola gasta demasiados recursos com o mau aluno,
privando os restantes alunos do acesso a visitas de estudo e outros equipamentos e materiais
de apoio necessários ao desenvolvimento de projectos de complemento curriculares.

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

1. Reformular a estrutura curricular dos cursos do Ensino Secundário, científicos e

tecnológicos, apostando numa vertente mais prática que privilegie o “saber fazer” através do
estabelecimento de parcerias entre a Escola e as empresas, da reestruturação dos programas
curriculares e da possibilidade de escolha de algumas disciplinas de opção por parte dos
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alunos.

2. Incentivar e valorizar o Bom aluno, através da atribuição de bolsas de estudo aos alunos
com média igual ou superior a 16 Valores. Estas bolsas, cujo montante variaria consoante a
média do aluno, ajudariam a custear despesas inerente à aquisição de livros e material escolar
necessários à execução de trabalhos e projectos, bem como à realização de visitas de estudo.

3.

