
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 do Ensino Básico Dra. Laura Ayres 

Circulo: Faro 

Sessão: Escolar 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Argumento da medida 1: Necessidade de existir uma Área Curricular não Disciplinar dirigida 

para a vida em sociedade, com o objectivo de preparar e enriquecer os jovens para uma 

participação activa e consciente, no final de cada ciclo. 

Argumento da medida 2: Diversificar a oferta curricular e não curricular da escola, 

mobilizando os recursos existentes e criando novos, conferindo às escolas uma maior 

autonomia. 

Argumento da medida 3: A avaliação dos alunos não deverá continuar a centralizar-se 

exclusivamente nos testes de avaliação, mas para fazer parte de um processo avaliativo mais 

vasto e aberto, deve integrar outros elementos: exposições orais; trabalho de 

investigação/projectos e respectiva defesa na sala de aula, sob a forma de debate, dando 

espaço à criatividade e ao estudo auto-didacta.  

 

 

 

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

 

1. Melhorar a qualidade da educação e do currículo escolar 

 

 

2. Investir mais e melhor 

 

 



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. 

3. Reformular o modelo de avaliação dos alunos 

 


