
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 João de Deus 

Circulo: Faro 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

A Assembleia da Escola Secundária João de Deus defende a diversidade de escolhas e 

opções dentro da escola. Em todas as nossas propostas pretendemos dar o poder de escolha 

ao aluno e ao encarregado de educação, fazendo do espaço escolar um local em que haja 

uma preparação para a nossa formação tanto académica e profissional como pessoal. Deve 

ser dado aos alunos um maior leque de escolhas, por exemplo permitir aos estudantes que 

escolham disciplinas fora da sua área de especialização, possibilitar a frequência de oficinas 

ou clubes mais inclinados para as áreas artísticas e criativas, facultar um menu alternativo 

(vegetariano) para as escolas. A crescente natureza multicultural de Portugal deve estar 

reflectida nas escolas públicas, assim como a individualidade de cada um de nós. Também as 

aulas de substituição devem ser consideradas um direito e não uma obrigação. As aulas de 

substituição nas escolas são, na sua grande maioria, improdutivas, constituindo, desta forma, 

um gasto de tempo. Esta proposta pretende libertar os alunos de um bloco de aulas (que 

acaba por ser ineficaz), para que estes aproveitem e orientem o seu tempo livre, que já é 

reduzido. Defendemos também a opinião, suportada pela nossa própria experiência, de que a 

rentabilidade de uma aula de 90 minutos se reduz muito no seu último terço, uma vez que a 

concentração no trabalho, tanto dos alunos como do próprio professor, diminui. A medida 

proposta, de redução dos blocos para 60 minutos, pretende assim tornar as aulas mais 

produtivas e menos cansativas. 

 

 

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

 

1. Implementar uma maior flexibilidade curricular, permitindo a escolha de disciplinas e oficinas 

(em vez de cursos) e na gestão da cantina, permitindo a escolha de ementas (integrando a 

opção vegetariana)  
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2.  tornar opcional a presença do aluno nas aulas de substituição, através da autorização do 

encarregado de educação  

 

 

3. redução dos blocos lectivos de 90 minutos para 60 minutos 

 


