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 dos 2.º e 3.º ciclos com Ensino Secundário Abel Botelho
Circulo: Viseu
Sessão: Secundário

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

Considerando que na actual conjuntura legal está determinado que alunos com mais de 15
anos a frequentar o 8º ano de escolaridade possam progredir directamente para o 10º ano de
escolaridade, consideramos estar a injustiçar os alunos que regularmente, e a partir dos seus
esforços lectivos, alcançam sucesso académico, premiando o insucesso e a falta de interesse e
empenho.
Uma vez que a indisciplina em sala de aula é um dos maiores problemas da escola pública em
Portugal, consideramos imprescíndivel o incremento da autoridade do professor, aspecto que
poderá ser feito a partir da reformulação do Estatuto da Carreira Docente, de forma a que
situações de indisciplina possam ser sanadas.

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

1. Eliminar a medida ministerial que determina que alunos com mais de 15 anos e que

frequentem o 8º ano possam progredir imediatamente para o 10º ano de escolaridade.

2. Reformular o Estatuto da Carreira Docente de modo a dotar os docentes de maior
autoridade no contexto de sala de aula, de forma a serem aplicadas sanções determinantes
aos comportamentos desadequados ao ambiente escolar.
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