
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 Básica e Secundária Professor Mendes dos Remédios Nisa 

Circulo: Portalegre 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

1.  A necessidade da atribuição de bolsas de mérito à totalidade dos alunos que obtêm bom 

aproveitamento escolar, independentemente da atribuição de subsídio, afigura-se-nos 

urgente por constituir, actualmente, factor de desmotivação. Ainda que para tal ser possível, 

a verba atribuída a cada bolsa sofresse um ligeiro corte a fim de abranger a totalidade dos 

visados. 

 

2. A existência de apoio psicológico, nas escolas, é uma mais-valia para a melhoria do 

aproveitamento escolar/ qualidade do processo ensino-aprendizagem. Com o aumento do 

ratio nº alunos /turma e estas por docente, torna-se cada vez mais difícil “chegar” aos alunos 

com problemas psicológicos. Assim, com a implementação de um serviço permanente de 

psicologia nas escolas conseguir-se-á combater vários problemas existentes no meio escolar, 

e, consequentemente, a melhoria dos resultados escolares. 

 

3.  Com a extensão da escolaridade obrigatória até 12º ano de escolaridade, e sendo os 

alunos do nono ano avaliados através da realização dos Testes Intermédios, propomos a 

abolição dos Exames Nacionais a Língua Portuguesa e a Matemática, neste ano de 

escolaridade.   

Contudo, consideramos que, para tal, urge uniformizar os critérios de aplicação dos Testes 

Intermédios, sendo que os mesmos deverão ser aplicados a nível nacional, uniformemente, e 

sob regulação legal. 

 

 

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



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. 

 

1. Garantir a equidade e justiça na atribuição de bolsas de mérito.  

 

 

2. Serviço de psicologia permanente nas escolas.      

 

 

3. Uniformidade de critérios na aplicação de provas intermédias de avaliação do 9º ano e 

abolição dos exames nacionais do mesmo ano de escolaridade.      

 


