
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 Secundaria Miguel Torga 

Circulo: Lisboa 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

1- Defendemos a redução da duração das aulas de 90 para 60 minutos, porque a duração 

excessiva do tempo de aulas conduz a uma saturação dos jovens que acusam elevados défices 

de falta de concentração e que originam um aumento das situações de indisciplina e conflito. 

Os alunos mostram-se cada vez mais inquietos, agitados e faladores por dois principais 

motivos: os intervalos são curtos, ocupados com as idas às casas de banho, ao bar e à 

papelaria, deixam pouco espaço para o convívio; e pela excessiva duração do tempo de aulas. 

A redução do tempo de aulas é precisa porque os níveis de atenção e concentração tendem a 

cair passados poucos minutos (20 – 40). A duração das aulas de 90 minutos não possibilita 

uma gestão harmoniosa da carga horária semanal atribuída a cada disciplina, nem uma boa 

distribuição pelos dias da semana.Propomos, para manter a quantidade de matéria dada, 

aumentar o número de períodos de aulas por dia para 4. 

2- Propomos a criação de um programa de sensibilização ecológica. O nosso objectivo é 

desenvolver nos mais jovens uma consciência ecológica. Ensinar-lhes sobre a importância da 

preservação, as formas de desenvolvimento sustentável, o uso de energias alternativas e a 

conservação das espécies nativas para o equilíbrio ambiental. É mais do que necessário e 

urgente que se mostre aos alunos o quanto custa ao ambiente a quantidade de lixo que cada 

um gera e que nem sempre deposita no caixote e pô-los a reflectir sobre o desperdício que 

ocorre quando estragam o autoclismo das sanitas ou quando deixam as torneiras abertas para 

além do necessário.  

3-Um dos grandes problemas actuais é a competição no mercado de trabalho. Porem, 

infelizmente, existe pouca atenção no ensino secundário em preparar os alunos para essa 

realidade. Assim, propomos uma maior interacção entre as escolas e as universidades de 

modo a permitir semanas de estágios para os estudantes. Essas semanas permitiriam aos 

mesmos conhecerem melhor as faculdades e as suas futuras profissões, de modo a estarem 

melhor preparados para o futuro. Essas semanas também ajudariam os alunos indecisos 

quanto ao seu futuro a escolherem as profissões que melhor se adequam ao seu perfil.  
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Medidas propostas: (redigir com clareza e objectividade, sem alíneas) 

 

1. Redução do horário de aulas de 90 para 60 minutos, de modo a melhorar o aproveitamento 

das aulas pelos alunos; 

 

 

2.  Implementação de um plano energético sustentável em todos os estabelecimentos de 

ensino do país através do recurso às energias renováveis e a criação de um programa de 

sensibilização e educação ambiental;   

 

 

3. Apoio vocacional aos alunos do secundário através de estágios directamente nas 

faculdades e uma maior interacção entre as escolas e as universidades, permitindo assim uma 

melhor escolha de futuro profissional. 

 


