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: Básica e Secundária de Ourém
Circulo: Santarém
Sessão: Escolar

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

A educação dos jovens passa por lhes criar oportunidades no mundo, as quais lhes fornecem
conhecimentos para a sua vida futura. Mas, além dos ensinamentos escolares, os jovens
devem tomar conhecimento daquilo que os rodeia. Assim sendo, devem ser incitados não só
a trabalhar para alcançar os seus objectivos, mas também a ajudar os outros. Ao fazer
trabalho comunitário os jovens estariam a participar social e activamente na vida do país,
ajudariam outras pessoas, e sobretudo ajudar-se-iam a si mesmos, já que desenvolverem a
noção de que existem outras realidades os ajudaria a crescer.
Por outro lado, os estudantes têm somente 3 interrupções do período escolar. Além disto,
estas são desproporcionais, sendo que as férias do Verão têm uma duração muito extensa.
Várias semanas a fio sem pausas superiores a dois dias (fins-de-semana), levam à exaustão
dos alunos. Para que o seu rendimento escolar não seja afectado, os alunos precisam do
devido repouso. Adoptando o modelo do calendário escolar de outros países Europeus (como
a França), adaptando-os ao clima do nosso país, a taxa de sucesso escolar e a motivação dos
alunos aumentariam.
É também de realçar que no Ensino Básico os alunos não têm uma capacidade de autonomia
e de organização de estudo desenvolvidas e consolidadas. A carga horária de Estudo
Acompanhado não é suficiente para abranger um estudo mais aprofundado de todas as
disciplinas. Tem-se assim em vista o acompanhamento mais regular à Matemática, ao
Português e à Língua Estrangeira. Não se devem no entanto excluir as restantes disciplinas
existindo oportunidade de se esclarecerem dúvidas acerca destas. No Ensino Secundário, mais
especificamente no 12ºano, propõe-se a substituição de Área de Projecto por um bloco de 90
minutos de Formação Cívica e um outro bloco de 90 minutos de Estudo Acompanhado.

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.

Considera-se importante a disciplina de Formação Cívica na medida em que o 12ºano é um
ano de transição para a vida de trabalho ou prosseguimento de estudos (Ensino Superior), o
que exige uma tomada de decisão. Para os alunos estarem mais conscientes do que querem e
do que lhes é favorável, poderiam neste bloco esclarecer-se e informar-se. O Estudo
Acompanhado visa a possibilidade de esclarecer dúvidas nas diferentes disciplinas. Muitos
alunos não têm possibilidades económicas para recorrer a explicações pagas e com esta
disciplina os alunos passariam a ter maior igualdade de oportunidades.

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

1. Integrar uma hora obrigatória de trabalho comunitário quinzenal no programa dos alunos

do Ensino Secundário.

2. Revisão do calendário escolar, tendo em vista a alteração do período de férias.

3. Reemplementar a disciplina de Estudo Acompanhado no Ensino Básico e no Ensino
Secundário substituir a carga horária de Área de Projecto por Formação Cívica e Estudo
Acompanhado.

