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: EB2,3/S Miguel Torga - Sabrosa
Circulo: Vila Real
Sessão: Secundário

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

É sabido que o Ensino anda um "pouco" maltratado na realidade portuguesa. São tantos os
factores que fazem com que isso aconteça que, um tema que, à partida seria fácil de trabalhar
se torna de tal modo extenso que, só com o contributo de várias escolas e, todas num final
juntas, se poderá retirar aquilo que mais premente à a fazer tendo em conta a
realidade nacional. Assim, tendo em consideração as assimetrias existentes, apontamos
as seguintes medidas para debater na sessão regional, esperando que daí possam sair mais
completas e dignas de mostrar ao Hemicilo real o que há a fazer e, não fazer do sistema
educativo o "bode expiatório" do que de mal vai no país, pois somos nós o futuro do
país. Estas, assentam sobretudo

na estabilidade

(fundamental numa escola) e,

prosseguimento de estudos, deforma coerente e válida.

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

1. Estabilidade do corpo docente, nomeadamente, quer na Escola, quer durante os ciclos de

formação dos alunos.

2. No que concerne ao acesso ao ensino superior, exames a disciplinas específicas tendo em
consideração as necessidades do curso.
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texto: exposição de motivos – 3300 caracteres (incluindo espaços); cada medida – 850 caracteres
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3. Quanto às aulas de substituição, existência destas no nível secundário apenas quando for
possível haver substituição por um professor da mesma área.

