
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 Vitorino Nemésio 

Circulo: Açores 

Sessão: Escolar 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

A primeira proposta consiste em atribuir mais técnicos com diversas qualificações a cada 

escola para que estes possam ajudar os alunos, de forma a que haja um melhor 

acompanhamento. São exemplos disso os psicólogos, os médicos ou enfermeiros, assistentes 

sociais, mediadores de conflitos e animadores culturais. Estes técnicos serviriam para tornar o 

apoio aos alunos mais rápido e eficaz de modo a ajudá-los em termos de orientação pessoal, 

escolar e profissional. 

A segunda proposta sugere a criação de ateliês que estejam ligados a várias áreas (como por 

exemplo a música, a pintura, o teatro, a matemática, as ciências, entre outros). Estes ateliês 

seriam opcionais e decorreriam durante o periodo de aulas, em que os alunos poderiam 

escolher entre as aulas e os ateliers, uma vez que estes estariam relacionados com a disciplina 

que iriam substituir. Esta proposta motivaria mais os alunos para gostarem e aprenderem a 

matéria de diferentes formas, como por exemplo no exterior, fazendo-os contactar com o 

meio em que se inserem. 

A terceira proposta surge para estimular a participação dos alunos na vida escolar, criando um 

fundo nacional de apoios a projectos de alunos. Esta medida facilitaria o desenvolvimento de 

projectos individuais ou em grupo, dentro e fora das aulas. A aprovação dos projectos seria 

efectuada , internamente em cada escola, por um comité de avaliação dos projectos.  Os 

orçamentos escolares contemplariam uma verba para estes projectos. Esta medida permitiria 

que o potencial dos trabalhos dos alunos fosse totalmente aproveitado, tornando-os mais 

activos em relação a projectos escolares e projectos individuais, numa óptica de 

sustentabilidade. 

 

 

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

 



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. 

1. Atribuir a cada escola uma maior quantidade de técnicos especializados, com diversas 

qualificações, em resposta a algumas necessidades dos alunos. 

 

 

2. Criação de ateliês escolares de acordo com os interesses/necessidades dos alunos, levando-

os a contactar mais com o meio em que se inserem. 

 

 

3. Criação de um fundo de apoio a trabalhos de estudantes, de forma a conduzir o ensino para 

um desenvolvimento sustentável. 

 


