
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: INSTITUTO  DE ALMALAGUÊS  

Circulo: Coimbra 

Sessão: Escolar  

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

1.Desenvolvimento de aulas virtuais 

2.Médias iguais para todos  

      

 

 

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

 

1. Os alunos que faltaram às aulas, em caso de doença e/ou acidentes graves, vão perder 

várias aulas e ficar, em alguns casos, com mais dificuldades e com matérias em atraso em 

relação aos outros colegas. 

Para minimizar esta agravante e para ajudar os alunos a não repetirem o ano lectivo, os 

professores poderiam fornecer as aulas virtuais a esses alunos consoante a disciplina. Tal não 

significa que as aulas sejam fornecidas da mesma maneira.  

 

 

2. Os alunos que estudem fora de Portugal Continental até ao 12º ano e desejem entrar para 

uma universidade do continente, podem fazê-lo com médias inferiores às estipuladas para os 

alunos que estudam em Portugal Continental. 

Para acabar com a desigualdade, esses alunos passariam a entrar na universidade com médias 

iguais às dos alunos que estudam no continente.      
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3.   

 


