
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: Colégio do Castanheiro 

Circulo: Região Autónoma 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

As exigências, do ponto de vista educacional, têm aumentado em grande expoente nas 

últimas décadas, assim, e porque a melhoria registada deve proceder, cabe a toda a 

comunidade educativa auxiliar no desenvolvimento da mesma. Deste modo, e tendo em 

conta a constante necessidade de evolução, apresentamos assim o nosso projecto de 

recomendação. Focando, essencialmente, a área tecnológica, literária e social do ensino. 

 

 

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

 

1. Remodelação dos programas escolares, com vista a torná-los mais actuais, fazendo 

utilização de todas as vantagens das tecnologias mais recentes, e com um carácter flexível de 

forma a poderem ser adaptados e remodelados de modo diferente a todos os estudantes. 

      

 

 

2. Criar um programa nacional, baseado em parcerias com Universidades/Escolas 

Profissionais/Laboratórios/Empresas, para realização de formações, palestras, e outras 

actividades, de carácter extra curricular, não obrigatório, com vista a auxiliar os estudantes na 

escolha de um futuro, de uma forma lúdica e educativa. A longo prazo fornecer também, 

através das parcerias referidas, oportunidades no mercado de trabalho como estágios, e 

contractos de trabalho, quando possível.      
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3. Criação e implementação de um servidor nacional de partilha de ficheiros de carácter 

educativo, destinado a toda a comunidade escolar. Por outras palavras, pretende-se criar um 

‘espaço informático nacional’ onde todas as escolas possam ‘postar’ informações 

educacionais , publicando fichas, testes anteriormente realizados, entre outras ferramentas 

de estudo. Dentro do mesmo ‘espaço’, implementar um fórum, tanto para professores como 

para alunos, com vista ao esclarecimento de dúvidas dos membros de toda a comunidade 

escolar. Para facilitar a organização deste ‘espaço virtual’, proporcionar a divisão do mesmo 

por escolas, tendo assim, dentro do mesmo ‘espaço’, uma subdivisão para cada escola, não 

proibindo o acesso de todos os alunos às páginas restantes. 

 


