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
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Identificação da Escola: Escola EB 2,3/S Pintor José de Brito
Circulo: Viana do Castelo
Sessão: Secundário

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

Na qualidade de alunos ,consideramos que por vezes a nossa avaliação não é totalmente
isenta devido ás informações que detenhem sobre o nossso percurso escolar , e muitas vezes
condiciona a nossa avaliação por isso apontamos a primeira medida. No que respeita á
segunda medida vem de encontro á falta de participaçãp civíca dos alunos, por vezes as
preocupações académicas não se associam á questão da cidadania e o respeito pelo outro e
as escolas devem ter essa preocupação na formação destes valores e no tratamento dos
outros e até do recinto escolar. A nossa escola sendo de um meio rural a familia apresenta
algumas dificuldades nestes questões , logo a escola deve colmatar este problema até para
evitar a indisciplina a a falta de respeito pelo espaço escolar. A indisciplina deve ser evitada e
não penalizada com a ausência da escolar, por isso a terceira medida particularmente nos
cursos profissionais que por vezes apresentam mais dificuldade no interesse pela escola e
revelam comportamentes desviantes , para sermos uma escola democrática e pluralista todos
devem ter lugar

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

1. .Combater o “efeito de Pigmalião” – As expectativas dos professores face aos alunos

podem influenciar, positiva ou negativamente o seu desempenho. Alguns autores chamam a
esse fenómeno, “efeito de Pigmalião”. Se um professor tiver referências negativas acerca de
um aluno, pode interferir na sua avaliação, de modo prejudicial. Assim, propomos a criação

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.

de um sistema onde os testes e trabalhos seriam avaliados não pelo professor que possui as
referências sobre o aluno, mas por outro da mesma área que não conhecesse os alunos. Isso
permitiria uma avaliação justa.

2. Criação de uma disciplina centrada na cidadania – Propomos a criação de uma nova
disciplina, de quarenta e cinco minutos semanais, centrada na educação para a cidadania.
Nesta disciplina irão ser abordados temas como, os impostos, as eleições, os deveres e os
direitos de cada um após completar dezoito anos, entre outros. Em suma, pretendemos que a
partir do décimo ano, o aluno saiba compreender o sistema democrático português e
comportar-se de acordo com ele. Desejamos que a este projecto comece no décimo ano, uma
vez que é a partir desta idade que os alunos atingem um maior grau de maturidade. Porque,
para nós, o futuro da educação não passa apenas pela formação de bons profissionais, mas
também pela formação de bons cidadãos!

3. Criação de um projecto de combate á indisciplina e ao insucesso escolar – Atendendo ao
facto da escola ser democrática, os alunos com problemas disciplinares deveriam ser
sinalizados e acompanhados por um projecto que tentasse colmatar esta questão, mantendo
o aluno na escola, evitando a expulsão e todos os males que daí advêm. A indisciplina resulta,
muitas vezes, da frustração de não obter resultados, logo, este projecto deveria apoiar os
alunos nos conteúdos programáticos e assim evitar alguns problemas comportamentais. Por
outro lado, o meio familiar não sendo suficiente para acompanhar estes alunos, devia ser a
escola a fazê-lo, para que o aluno se sentisse apoiado e útil na escola.

