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 Vila Nova de Cerveira
Circulo: Viana do Castelo
Sessão: Secundário

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

Proposta 1. Ao apostar no mérito, elevando o nível de exigência e oferecendo bolsas de
mérito, em vez de incentivos financeiros que na maioria das vezes não são utilizados para
progredir nos estudos, também se consegue evitar os inúmeros pedidos de créditos que
arruínam a vida dos estudantes. Sendo que ao concluir os estudos devem começar a pagar a
fiança, no lugar de trabalharem para construir uma vida sustentável. Elevando o nível de
exigência conseguiremos combater os enganosos quadros de mérito e atingir uma qualidade
de excelência.
Proposta 2. Estudos indicam que o ser humano não é capaz de se concentrar, em média, para
além de 20 minutos. Assim sendo, não é favorável para a aprendizagem nem para o
comportamento disciplinar dos alunos que permaneçam na sala por mais de 60 minutos.
Desta forma o rendimento será mais proveitoso, o que também contribuirá para a qualidade
do ensino.
Proposta 3. Não é razoável um aluno ter 12 disciplinas diferentes. Seria preferível anular
algumas disciplinas menos proveitosas e tornar algumas opcionais. Defendemos que deveria
haver uma escolha de disciplinas no 7º ano que permitisse seguir um percurso a
complementar no secundário. Deveria ser possível escolher, por exemplo, entre Francês e
Educação Visual, porque são disciplinas que remetem para áreas diferentes e que permitiam
ao aluno, visto que este faz uma escolha mais cedo, perceber se realmente quer ou não seguir
para o curso relacionado no secundário.
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Medidas propostas: (redigir com clareza e objectividade, sem alíneas)

1. Promover a Meritocracia

2. Reduzir o tempo de duração das aulas de 90 minutos para 60 minutos

3. Reduzir a carga curricular no Ensino Básico

