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 Secundária de Ponte de Sor
Circulo: Portalegre
Sessão: Escolar

Projecto de Recomendação:
Exposição de motivos:

(considerações ou argumentos que justificam ou enquadram as medidas propostas)

O Futuro de Portugal, passa indubitavelmente, por um forte investimento no campo da
Educação. Só cidadãos bem formados/preparados poderão contribuir para uma sociedade
mais esclarecida, consciente, exigente, crítica, empreendedora e atenta às mudanças que os
novos tempos exigem. Portugal , mais do que nunca, precisa de uma grande investimento na
educação para poder responder aos problemas com que se debate actualmente,
nomeadamente, a falta de investimento, à criação de riqueza, a competitividade e
rentabilização dos recursos humanos e naturais.
Só a educação pode mudar o rumo de Portugal.

Medidas propostas:

(redigir com clareza e objectividade, sem alíneas)

1. Propomos a adopção de um manual único (o mesmo manual em todo o país).

- Este será resultado da avaliação de uma Comissão do Ministério de Educação;
- A elaboração do exame nacional deve ter em conta as linhas directrizes do manual;
- Consideramos que esta medida permitirá equidade, uma vez que todos os alunos terão
acesso ao mesmo instrumento de trabalho/apoio;
- O manual pode ser reutilizado por familiares e salvaguarda os casos de transferência para
outra Escola;
- O preço do manual seria inferior aos preços praticados actualmente, uma vez que a tiragem
do manual seria em número muito superior.
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2. Propomos que as actividades lectivas tenham a duração máxima de 60 minutos (em vez da
actual duração de 90 minutos).
- Consideramos que o horário existente conduz ao cansaço e à falta de concentração dos
alunos;
- É promotor da indisciplina.
- Permitia um maior número de vezes de aulas, por semana, da disciplina.

3. Propomos que a Educação sexual integre o conteúdo programático do currículo da
disciplina de Ciências Naturais, no 3º ciclo.
- Os estudos actuais indicam que a sexualidade activa se inicia por volta dos 12/13 anos de
idade;
- Fazendo parte do curriculum da disciplina de Ciências Naturais, esta área seria leccionada
por professores de Biologia-Geologia, permitindo uma maior rentabilização dos recursos
humanos existentes na Escola;
- Na sua formação de base, estes docentes já se encontram preparados para abordar esta
temática;
- Dado que é leccionada durante o 3º ciclo, esta área deixaria de existir no Ensino Secundário
como disciplina obrigatória.

