
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: Profissional Alsud - Mértola 

Circulo:  Beja 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Estas medidas enquadram-se no âmbito da temática "Que futuro para a educação" e 

procuram enquadrar as preocupações dos alunos no quadro do ensino profissional, em áreas 

de fraca densidade populacional, em que os únicos estabelecimentos de ensino secundário se 

localizam na sede de concelho.  

 

 

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

 

1. Promover aulas de Educação Sexual  

Tendo conhecimento de lei referente a este tema, sugerimos que deveriam ser dadas mais 

horas nesta disciplina e não apenas 10 horas. Esta disciplina poderia ser leccionada por dois 

professores de disciplinas diferentes: em termos de afectos (Filosofia, Psicologia, Sociologia, 

Integração) e em termos de saúde (Biologia) 

 

 

2. Mais opção de Formação em Contexto de Trabalho (empresas,  instituições) 

Mais opções e ajudas na parte da formação em contexto de trabalho, como nos cursos 

profissionais há uma disciplina que é Formação em Contexto de Trabalho, e os alunos vão 

para uma entidade durante um determinado período, achamos que era preciso alargar o 

leque de escolhas das entidades para os alunos estagiarem; paralelamente aumentar as 
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ajudas financeiras neste período visto que há alunos deslocados.  

 

 

3. Promover mais actividades durante o ano lectivo para o secundário  

Serem realizadas actividades extra-curriculares mas no período escolar e não após aulas, 

porque após aulas os alunos não podem participar devido à falta de transporte: assim seria 

muito mais fácil para os alunos e também seria uma boa sugestão para descontraírem da 

sobrecarga lectiva. 

 


