
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: Didáxis – Cooperativa de Ensino de Riba de Ave 

Circulo:  Braga 

Sessão: Escolar 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Hoje-em-dia, já não se pode falar em Educação sem  referirmos a importância das Novas 

Tecnologias no processo ensino-aprendizagem. Cada vez mais, exige-se que as 

competências relacionadas com as Novas Tecnologias sejam desenvolvidas em cada área 

curricular ou não curricular, sejam consideradas competências transversais que têm de ser 

trabalhadas e avaliadas por cada um dos intervenientes no processo. A sua divulgação, 

utilização e dinamização tem de ser prioritária. É fundamental privilegiar a utilização da 

plataforma Moodle, plataforma à distância ou presencial, usada tanto como repositório de 

dados, como de devolução de materiais. Esta plataforma permite que os docentes 

disponibilizem informação e fichas de trabalho e possam proceder à sua correcção. Este 

processo constitui uma mais-valia inegável, proporcionando apoio ou reforço curricular que, 

aliado a outros factores, poderá não só melhorar o desempenho dos alunos, como evitar o 

insucesso e abandono escolar. 

Outra das exigências indispensáveis para o sucesso escolar e para uma verdadeira 

aprendizagem é o trabalho individual. Os alunos precisam de tempo para assimilar, 

desenvolver e consolidar os conteúdos adquiridos. Hoje-em-dia, este processo é dificultado 

pela excessiva carga horária dos alunos. As actividades lectivas deveriam ser parte do 

processo de aprendizagem, por isso, limitadas a uma parte do dia, libertando tempo para 

trabalho individual. 

Tem sido ponto de honra de todos os responsáveis que têm passado pelo Ministério da 

Educação a sensibilização dos alunos e o seu incentivo a melhorarem o desempenho escolar, 

atribuindo Bolsas de Mérito a alguns. No entanto, estas Bolsas não são atribuídas a qualquer 

aluno que esteja em situação de ver valorizado e reconhecido o seu empenho. Somente 

alunos com carências económicas têm acesso a esse reconhecimento. Todos deveriam ter o 

direito às melhores condições de aprendizagem, mas todos também deveriam ter direito a 

uma motivação por parte dos responsáveis pela Educação, a verem reconhecido e valorizado 

o seu mérito de encararem a vida escolar e a aprendizagem com sentido de responsabilidade 

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

 

1.  Divulgação, utilização e dinamização da plataforma Moodle        

 

 

2.  Diminuição da carga horária de forma a limitar o horário lectivo ao período da manhã. 

 

 

3.    As bolsas de mérito deveriam ser atribuídas a todos os alunos pela média obtida. 

 


