
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: Secundária C/ 3º CEB de Anadia 

Circulo: Aveiro 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Uma reforma da educação no nosso país é urgente. Todos sabemos que há muitos aspectos 

nos quais o sistema educativo falha que urge colmatar. 

Uma das principais questões é o enorme esforço económico que as famílias têm de fazer no 

início de cada ano lectivo para aquisição de livros e material escolar. 

As aulas de 90 minutos não aproveitadas totalmente devido à diminuição da concentração 

dos alunos levando a que não haja um aproveitamento total das suas capacidades, daí que na 

parte final da aula aumente a indisciplina na sala. 

O apoio educativo já existentes em algumas escolas, através de gabinetes por disciplina com a 

presença de um professor da área, deve ser aumentado e promovendo a orientação no 

estudo. 

As medidas que propomos visam colmatar as falhas que entendemos existir e o maior e 

melhor aproveitamente de recursos já existentes. 

 

 

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

 

1. Responsabilizar o Estado pela aquisição e distribuição dos livros escolares, de forma 

totalmente gratuita para todos os alunos de todos os anos da escolaridade obrigatória  

 

 

2. Estabelecer uma duração do tempo de aula não superior a uma hora.  
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3. Utilização de um bloco semanal com presença obrigatória dos alunos num dos gabinetes 

disciplinares de apoio. 

 


