
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: Externato Oliveira Martins 

Circulo: Aveiro 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

 Considerando que o Futuro da Educação passa por uma maior responsabilização dos seus 

intervenientes, nomeadamente, dos alunos, consideramos de extrema importância incutir 

nos  jovens normas de responsabilização, uma vez que apenas uma minoria as possui. Por isso 

mesmo, consideramos que deveriam ser criados créditos (em cada ano lectivo), que os alunos 

teriam de alcançar para poderem prosseguir para o ano seguinte.  Esses créditos distribuir-se-

iam pelos seguintes parâmetros: comportamento, assiduidade e aproveitamento 

Ao serem avaliados estes parâmetros e considerando que a transição passaria por atingir 

metas talvez os pudéssemos envolver mais.  

Para além de permitir a transição para o ano seguinte, estes créditos permitiriam a atribuição 

de bolsas de mérito por período, aos três alunos de cada turma que obtivessem mais créditos. 

 

 

 

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

 

1. Criação de créditos, com base na assiduidade, comportamento e aproveitamento do aluno. 

 

 

2. Atribuição de bolsas de mérito para os três alunos de cada turma com mais créditos 

obtidos. 
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3.       

 


