
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 de Porto de Mós 

Circulo: Leiria 

Sessão: Escolar 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

As medidas procuram ser respostas para sérios problemas estruturais do ensino português. 

Considerando a carência de actividades que não só orientem  o aluno para asua vida futura, 

como também um contacto do mesmo com diversas áreas do conhecimento, propomos a 

reestruturação e implementação de actividades extra-curriculares. Esta será de modo a 

corrigir esta deficiência e promover a motivação, concentração, tolerância e preserverança do 

aluno.  

Considerando a discrepância que existe entre os diversos sistemas de ensino secundário dos 

vários países da União Europeia, consideramos pertinente que verifique uma uniformização 

dos mesmos, de modo a permitir uma maior interacção entre os estudantes europeus e uma 

maior possibilidade de estudar no estrangeiro. 

No caso português, tendo em conta que o número médio de alunos por turma é elevado 

consideramos conveniente que haja uma redução efectiva do mesmo, de modo a permitir um  

acompanhamento mais personalizado por parte do profesor e uma maior possibilidade de 

realizar outro tipo de actividades, dentro e fora da sala de aula  

 

 

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

 

1. Reestruturação das actividades existentes e implementação de outras no âmbito 

desportivo e/ou artístico, no currículo escolar do Ensino Secundário;  
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2. Uniformização do Ensino Secundário ao nível da União Europeia; 

 

 

3. Redução do número de alunos por turma. 

 


