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Identificação da Escola: E.B. 2,3/S D.Sancho II, Alijó
Circulo: Vila Real
Sessão: Secundário

Projecto de Recomendação:
Exposição de motivos:

(considerações ou argumentos que justificam ou enquadram as medidas propostas)

Actualmente, consideramos que é imprescindível uma bússola que oriente o rumo da nossa
educação.
Pensamos que a educação não tem futuro. Hoje em dia as oportunidades não são distribuídas
de igual forma, uma vez que nem todos usufruem delas, contribuindo, desse modo, para uma
elevada taxa de insucesso e abandono escolar.
São vários os factores que nos levam a constatar que não haja futuro a nível educacional,
destacando-se os seguintes:
- a disparidade na distribuição de ajudas prestadas aos cursos profissionais e as inexistentes
ao ensino regular, nomeadamente ao secundário;
- as comodidades concedidas aos cursos profissionais e às “Novas oportunidades” e as
extremas dificuldades que os alunos do secundário possuem, como por exemplo, as elevadas
médias de acesso ao ensino superior . Ora veja-se o caso do curso de Medicina, em que os
alunos têm que ir para fora tirar o curso que desejam e as elevadas propinas também não
facilitam a vida aos alunos;
- a facilidade que existe, nos cursos das Novas Oportunidades, em concluir o ensino
secundário em poucos meses é absurda , os alunos do secundário esforçam-se para o concluir
durante anos enquanto que nos referidos cursos permitem que se conclua o secundário em
poucos meses, o que é injusto para quem estuda bastante para concretizar os seus objectivos;
- nos cursos Profissionais a facilidade é a palavra mais usada, não se reprova, a aquisição de
conteúdos não é valorizada e não se adquirem técnicas de trabalho, os resultados finais são
fáceis de prever.
Todos estes factores provocam insucesso e abandono escolar. Como podemos comprovar,
através dos meios de comunicação social, Portugal é um país com elevados níveis de
abandono e insucesso escolar porque a educação não é exigente e não procura a
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excelência.

Medidas propostas:

(redigir com clareza e objectividade, sem alíneas)

1. Igualdade na distribuição de apoios tanto no ensino secundário como nos cursos

profissionais.

2. Maior grau de exigência nos cursos profissionais e novas oportunidades.

3. Equidade no que diz respeito à avaliação, nomeadamente na realização dos exames
nacionais para conclusão do secundário.

