
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 c/3º CEB do Fundão 

Circulo: Castelo Branco 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Actualmente existe falta de acompanhamento ao longo de todo o percurso escolar de cada 

aluno, quer no ensino regular quer no ensino profissional. 

É visível que nem todos os alunos podem prosseguir estudos, devido aos reduzidos apoios. É 

por isso que pensamos que todos os alunos devem ter as mesmas oportunidades, visto que, o 

que está em causa é a educação dos cidadãos do nosso país, contribuindo deste modo para 

um próspero desenvolvimento. Entendemos, portanto, que o Ensino Regular tenha mais 

apoios sociais e ao Ensino Profissional seja dada outra visibilidade no próprio sistema de 

ensino, que assegure assim a sua valorização em termos sociais. 

Para além disso, há ainda a questão da organização das turmas, onde é visível um rendimento 

escolar mais fraco quando o número de alunos é mais elevado pelo que, é preferível a 

organização dos alunos em turmas mais reduzidas e com maior acompanhamento a nível 

docente. Com esta proposta o objectivo é que exista uma maior concentração e um 

acompanhamento que vise superar as dificuldades dos alunos, o que se vai reflectir num 

melhor rendimento de cada aluno e, portanto, numa melhor preparação para o ensino 

superior e para a vida activa.      

 

 

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

 

1. Incentivar e valorizar o percurso escolar dos alunos do ensino regular e profissional. 

 

 

2. Organização dos alunos em turmas mais reduzidas e com maior acompanhamento a nível 
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docente. 

 

 

3.       

 


