
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 MACEDO DE CAVALEIROS 

Circulo: BRAGANÇA 

Sessão: SECUNDÁRIO 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

A educação foi e continua a ser uma bandeira dos governos. Todos indicam a educação como 

uma prioridade.  E de facto, a educação merece essa atenção. Ela é um dos pilares da 

sociedade e o garante do seu desenvolvimento. Merece a aposta que é feita nela. Uma 

sociedade com altos níveis de conhecimento está mais preparada para enfrentar dificuldades 

como aquela que atravessamos nos dias que correm. 

Ao longo dos anos, sobretudo aqueles que se seguiram à revolução de Abril, tem-se pugnado 

por uma escola à qual todos tenham acesso. Parece-nos que esse objectivo está a ser 

cumprido. Temos de ser audazes e avançar para outra etapa: uma escola na qual todos 

tenham sucesso. 

A escola devepromover o sucesso. Não um sucesso artificial, mas um sucesso real. Isso só será 

possível se for valorizado o mérito. Para isso, a escola deve ter condições para que todos os 

alunos consigam ter sucesso. ´<e neste contexto que surgem as nossas propostas: assegurar 

qu todos possam ter sucesso na nossa escola! 

 

 

 

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

 

1. Para que efectivamente possa ser promovida uma pedagogia diferenciada dentro da sala 

de aula, para que haja mais possibilidade de as estratégias serem adaptadas às dificuldades 

de cada aluno, propomos que no ensino secundário o número máximo de alunos por turma 

seja reduzido para 22. 
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2. A capacidade de atenção e concentração dos alunos não é ilimitada. Torna-se difícil manter 

a concentração durante os 90 minutos de uma aula. Assim, para que as aulas possam 

aproveitar ao máximo todo o tempo de aula propomos que o tempo lectivo seja reduzido 

para 50 minutos. As aulas mais práticas, como Eduicação Física terão dois tempos seguidos. 

 

 

3. A escola deve educar para a cidadania e preparar os jovens para uma intervenção 

consciente na vida da sociedade. Para isso, propomos a criação de uma disciplina e Formação 

Cívica e Política em todos os anos do ensino secundário. 

 


