
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 Abel Salazar 

Circulo: Porto 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

1. A organização de um espaço mensal de discussão / debate de assuntos quotidianos, com 

convidados escolhidos (representantes dos vários sectores: impostos, justiça, trabalho, 

economia, política, preenchimento/obtenção de documentos, serviço doméstico, 

voluntariado, solidariedade, etc.  que vise uma formação adequada  para uma cidadania 

participativa.  

2. A criação do clube da "coopetição" na Turma  visa proporcionar uma ajuda efectiva para 

que todos os alunos consigam atingir as metas estipuladas.  Em simultâneo,  a  criação de 

“coaching” ajudará o grupo no sucesso escolar , uma vez que será da sua competência 

proporcionar  o envolvimento de todos os encarregados de educação dos alunos, 

desenvolvendo as competências parentais,  para definirem estratégias com base nos 

problemas apresentados por eles.  

 

 

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

 

1. Criação de workshop mensal com a participação de representantes dos vários sectores 

profissionais. 

 

 

2. Criação de um clube de "coopetição" na turma e de "coaching" .  
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3. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 


