
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 Básica e Secundária de Fajões 

Circulo: Aveiro 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Considerando os pilares da Educação actual: saber, saber-fazer e saber estar/ser é 

fundamental sensibilizar todos os agentes educativos para a construção de um projecto que 

contemple um outro princípio que promova um "saber viver" , direccionado para um 

conhecimento mais prático e orientado por uma hierarquia de valores. 

Considerando a motivação um factor imprescindível no processo ensino-aprendizagem, cabe 

ao grupo docente a responsabilidade de desenvolver estratégias adaptadas a cada perfil de 

aluno, de acordo com as suas expectativas e enquadramento sócio-económico.  

Considerando que, por seu lado, os alunos desempenham um papel preponderante na 

concretização plena de um conjunto de competências que lhes serão necessárias, quer à 

construção da sua personalidade, quer da sua sociabilidade.  

Considerando que educar não é da exclusividade da Escola, sublinhamos a importância da 

família e da sociedade no pleno desenvolvimento dos indivíduos no seu todo. 

Propomos: 

 

 

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

 

1. Formação de turmas de excelência: esta medida visa a criação de três níveis de 

desempenho, ou seja, ajudar os alunos com maiores dificuldades para posteriormente os 

integrar numa turma de alto rendimento, havendo sempre avaliações periódicas.        
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(incluindo espaços). Confira estes limites no seu texto antes de copiar e colar nos espaços previstos. 

 

2. Diminuição a taxa de abandono escolar com base em incentivos tais como recursos 

tecnológicos: Incentivar a criatividade como meio para inovar, o empreendedorismo como 

conceito base para o sucesso e investigar como meio para obter conhecimento. 

 

 

3. Criar um programa de ensino primário baseado numa aprendizagem mais prática, criativa e 

inovadora de modo a incentivar o estudo e a fortalecer as bases escolares. 

 


