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 /3 Diogo de Macedo
Circulo: Porto
Sessão: Distrital

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

A educação será cada vez mais importante para as pessoas, para as organizações e para a
sociedade em geral. A sociedade está cada vez mais exigente, cada um de nós deve prepararse para uma aprendizagem contínua ao londo da vida. A escola tradicional está ultrapassada,
mais do que conhecimentos o aluno deve desenvolver capacidades intelectuais, emocionais e
éticas que os preparem para um mercado de trabalho cada vez mais inovador e flexível.
A educação será cada vez mais complexa, cada vez mais sai do espaço físico da sala de aula e
expande-se por outros espaços sociais, institucionais e telemáticos.
O futuro como é óbvio, é dos jovens, e é a partir da escola que iniciam uma preparação para
uma futura carreira profissional. A escola tem que inovar e apoiar-se nas novas
tecnologias.Inovar nos conhecimentos que transmite, no desenvolvimento de capacidades
tranversais e na formação pessoal e social do Aluno.
A escola, os professores e os seus responsáveis devem reflectir sobre o seu papel e melhorar
a sua organização.
Porquê uma carga horária semanal tão intensa para os alunos?Para quê aulas de 90 minutos
quando em 60 minutos pode-se ter o mesmo rendimento escolar ? Alunos que saem às 7
horas da manhã de casa, e só chegam às 20 horas da noite, acho dramático… Escola pública
não é sinónimo de colégio interno, existe família e amigos para conviver, outras actividades
para desenvolver, outros valores para aprender, outras formas de socialização.
Consideramos que as as aulas de 60 minutos são mais rentáveis, sobretudo para alunos do
ensino básico, em que os níveis de concentração e atenção são mais baixos e possivelmente
diminuiriamos os níveis de indisciplina.
Para fazer face a uma sociedade exigente, uma educação de qualidade é fundamental, os
alunos devem possuir uma boa cultura geral. Esta podia ser adquirida numa aula semanal em
que se abordariam temas da actualidade, relacionados com a Política, Economia, Ambiente,
Sociologia, Ciências, entre outros. Os alunos aprenderiam com recurso a pedagogias activas,
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apoiados pelas novas tecnologias em autonomia, num paradigma de «aprender aprendendo.
Apesar da resistência à mudança que se constata em alguns professores, as estratégias de
ensino aprendizagem devem inovar.
É fundamental que se aproveite os investimentos realizados no Plano Tecnológico e que os
professores ensinem os alunos recorrendo aos novos recursos multimédia, como sejam os
quadros interactivos, o e-learning ,o trabalho de projecto, entre outros.

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

1. Reduzir a carga horária semanal e cada aula ter a duração de 60 minutos.

2. Uma aula semanal de cultura geral para todas as turmas do ensino secundário, com acesso
às TIC - Tecnologias da Informação e Comunicação onde os alunos elaborariam trabalhos que
divulgassem no site da escola e na comunidade.

3. Diversificar as estratégias de ensino aprendizagem aplicadas nas aulas com recursos mais
inovadores apoiados pelos suportes audiovisuais e informáticos.

