
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 Martinho Árias  

Circulo: Coimbra 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Actualmente com a massificação do ensino, passámos a ter na escola os alunos que querem e 

os alunos que não querem. 

Assim, a  escola, precisa de encontrar estratégias que consigam motivar os alunos de modo a 

que cada vez seja mais reduzida a percentagem de alunos que abandonem o sistema, e, 

simultâneamente encontrar formas de trazer para a escola aqueles que por algum motivo a 

abandonaram. 

A sociedade actual, da novas tecnologias da informação, obriga-nos a uma formação contínua 

ao longo da vida, e a escola deve acompanhar estas mudanças, proporcionando aos 

individuos, após a conclusão do seu percurso escolar esta formação. 

 

 

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

 

1. Alteração das aulas de 90 minutos reduzindo-as assim para 60 minutos, sobretudo aulas 

teorias. 

Ter em atenção, na elaboração dos hórarios, a especificidade de cada disciplina, sobretudo 

deixando no período da manhã as aulas mais teóricas.   

 

 

2. Alterar e repensar os programas direccionando-os para cada área expecífica. 

Reduzir a carga horárias das disciplinas mais gerais e teoricas, aumentando a carga horária 



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. 

das disciplinas práticas dos cursos. 

 

 

3. Existência de horários com alguma flexibilidade, que permitam a quem o desejar fazer a 

reciclagem da sua formação , ou adquirir novas competências noutras áreas. 

 

 


