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 da Maia
Circulo: Porto
Sessão: Secundário

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

A Escola é o lugar, por excelência, da transmissão de conhecimentos, de saberes, de
competências. É o lugar onde se formam profissionais e cidadãos. É isso que a Escola deve à
sociedade em geral, e aos alunos em particular. Mas para que a Escola cumpra bem a sua
missão, os seus valores próprios têm de ser respeitados e cultivados. Esses valores são a
disciplina, a exigência, o rigor e o trabalho. Uma Escola que valorize o mérito e que promova a
excelência, sem nunca divergir para fenómenos de marginalização dos menos capazes ou
mais desfavorecidos.
Em Portugal, a falta de um acordo político estratégico a médio/longo prazo na área da
educação tem levado à verdadeira inversão destes valores, o que resulta na degradação da
Escola, com a consequente perda de dignidade, respeito e integridade da mesma. Sucessivos
governos tentaram encontrar formas de mostrar excelentes resultados no âmbito
internacional em detrimento de uma maior exigência e dificuldade, adulterando a verdadeira
missão da Escola - a transmissão do Conhecimento.
A Escola de Hoje carece de uma maior sincronização com o universo profissional, um maior
esclarecimento dos alunos quanto ao seu futuro, uma promoção dos valores de participação
cívica, bem como uma maior inclusão de saberes extra-curriculares essenciais à vida pósescolar.
Por tudo isto e com o objectivo de enriquecer o actual plano curricular escolar, propomos:

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.

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

1. Substituição da disciplina de Área de Projecto do 12ºAno (futuramente extinta no ano

lectivo 2011/2012) por um estágio final de curso a aplicar aos alunos dos Cursos CientíficoHumanísticos e desenvolvidos ao abrigo de protocolos celebrados autonomamente entre as
escolas e empresas locais, que receberiam incentivos fiscais ou outros à participação no
projecto.

2. Credibilização do ensino profissional para que contribua para uma formação profissional de
sustentada qualidade e uma adequada integração no mundo do trabalho através da criação
de um exame nacional prático às disciplinas de componente técnica.

3. Criação de uma Rede Escolar de Voluntariado de âmbito nacional que coordena e
implementa acções de voluntariado nas comunidades locais e que será desenvolvida ao
abrigo de protocolos autónomos entre Estabelecimentos de Ensino e Instituições Particulares
de Solidariedade Social.

