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: Secundária com terceiro Ciclo de Amora
Circulo: Setúbal
Sessão: Escolar

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

- Excessiva carga horária no Ensino Secundário, atendendo a que os horários escolares são
manifestamente extensos, o que limita o tempo de estudo fora da Escola, não havendo
tempo para as actividades extracurriculares, nem tempo para o almoço. Sugere-se a
antecipação do primeiro tempo lectivo e articulação dos programas por forma a reduzir a
carga horária.
- Ensino Profissional, desde o momento em que estes cursos foram homologados pelo
Ministério da Educação, tem-se verificado uma enorme dificuldade na realização dos estágios
e na colocação no primeiro emprego, pelo que se sugere a criação de protocolos entre o
Ministério da Educação e as empresas concelhias ou distritais, garantindo-se assim o estágio e
o primeiro emprego para todos os alunos.
- Desporto Escolar, sugere-se a continuação e o reforço do apoio à prática desportiva dos
alunos no espaço e no tempo escolar, por forma a que todos tenham igualdade de acesso a
uma prática desportiva activa, regular e saudável.

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

1. Redução da carga horária no Ensino Secundário.

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.

2. Criação de protocolos, a nível concelhio e distrital, entre o Ministério da Educação e as
empresas.

3. Reforço do Desporto Escolar.

