
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 Secundária com 3º ciclo EB Miguel Torga 

Circulo: Bragança 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Analisando o estado do Sistema Educativo e constatando alguma instabilidade no que 

concerne a uma visão estratégica bem definida, decidimos reflectir sobre o tema e propor 

medidas.  

Tendo como base o sistema educativo actual, conseguimos perceber que existem falhas e que 

nós como jovens que somos temos o dever de tentar mudar. Assumimos um papel 

fundamental no futuro da educação. 

Sendo assim e partilhando todas as ideias dos nossos colegas elaboramos três medidas que 

vão de encontro às necessidades que cada um de nós como aluno e como cidadão que somos. 

 

 

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

 

1. Actualmente, podemos verificar o número excessivo de alunos em cada turma (no mínimo 

de 24 alunos e no máximo de 28 alunos por turma). Na nossa opinião a redução para 16 

alunos seria importante para que o docente de cada disciplina tivesse oportunidade de 

contactar de uma forma mais próxima com as dificuldades de cada um dos seus alunos. 

 

 

2. Promoção de intercâmbios escolares entre vários países com um sistema de acolhimento 

entre estudantes com o fim de incentivar a interculturalidade a partir do ensino secundário. 
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3. Atendendo ás várias diversidades de gostos e escolhas a nível do ensino superior, a 

substituição da escolha de cursos no inicio do secundário por disciplinas individuais que 

promovam competências especificas orientadas para o nosso percurso universitário. 

 


