
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: Escola Secundária Infanta D. Maria 

Circulo: Coimbra 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Indo ao encontro dos ideais republicanos, as medidas apresentadas prendem-se com os 

propósitos de formar melhores cidadãos, mais interventivos na sociedade e preocupados em 

combater as desigualdades sociais. 

A 1ª  proposta pretende estabelecer práticas de mais fácil acesso à cultura , benefiando a 

população mais carenciada, optimizando os recursos das bibliotecas escolares e o acesso a 

fundos europeus destinados à educação. 

Quanto à 2ª proposta, pretende-se valorizar o espírito de voluntariado dos jovens, incutindo 

valores de solidariedade social. 

Ao apresentar a 3ª proposta, pretende-se proporcionar aos jovens estudantes um 

alargamento das áreas de formação disponíveis, com vista a uma opção 

académica/profissional mais qualificada. 

Deste modo, seriam garantidos os ideais sociais e de apoio aos mais desfavorecidos que 

caracterizaram a Primeira República Portuguesa, instaurada em 1910.   

 

 

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

 

1. Criação de um "Banco de Livros Escolares" 

(responsabilização das escolas em assegurar a manutenção e distribuição de manuais 

escolares, processo financiado pelo Ministério da Educação, com eventual recurso a 

candidaturas aos fundos estruturais europeus para a educação, de modo a garantir aos alunos 
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mais carenciados o acesso partilhado a manuais, com retorno no final do ano lectivo). 

 

 

2. Implementação de um Estágio Social no 1º ano do Ensino Superior 

(O "Estágio Social seria uma disciplina obrigatória, com a duração de um mês, consistindo 

num projecto de voluntariado de âmbito social). 

 

 

3. Dissociação das disciplinas específicas nas áreas curriculares do Ensino Secundário 

(Mantendo as disciplinas de formação geral, as disciplinas específicas seriam dissociadas de 

uma área curricular, para que a possibilidade de escolha disciplinar dos alunos fosse 

favorecida e potenciar decisões futuras). 

 


