
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 Profissional de Cortegaça 

Circulo: Aveiro 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

No âmbito das novas realidades escolares, nós propomos a diminuição dos tempo das aulas, 

com uma maior formação dos professores em áreas como a violência escolar e as novas 

formas de expressão dos jovens. Atendendo a essas novas realidades escolares, propomos 

que as novas tecnologias se façam chegar de forma efectiva a todos os alunos de forma igual, 

uma vez que nas regiões do interior, o acesso ás TIC é ainda demorado.   

 

 

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

 

1. Alteração das aulas de 90minutos para 60minutos, com o objectivo de melhorar o 

rendimento escolar dos alunos. Com aulas de 60 minutos, o nível de concentração aumenta e 

o tempo de distracção dos alunos é menor. Com esta medida pretende-se obter igualmente 

melhores resultados escolares.  

 

 

2. Proporcionar aos professores formação gratuita no âmbito das novas realidades escolares, 

como a violência nas escolas. Professores mais bem preparados e informados, poderão 

conseguir lidar melhor com as novas realidades e assim diminuir o número de casos de 

violência nas escolas. 

 

 



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. 

3. Tornar o acesso ás novas tecnologias uma realidade em todo o país, e não só nas zonas 

mais urbanas. Nas regiões menos desenvolvidas do país, o acesso ás TIC, ainda está pouco 

implementado. 

 


