
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 S/3 Arqº Oliveira Ferreira  

Circulo: Porto 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

O nosso projecto de recomendação tem como objectivo restruturar e melhorar vários 

aspectos do sistema de ensino actual, com a finalidade de o dotar de mais e melhores 

resultados na formação dos jovens. 

 Restruturando e rentabilizando as estruturas já existentes , preparando  assim  os jovens para 

enfrentarem uma sociedade cada vez mais exigente. 

O futuro da educação deve ter sempre presente esta preocupação. 

 

 

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

 

1. Uma melhor e mais qualitativa distribuição da carga horária semanal (a fim de evitar que os 

alunos tenham uma sobrecarga horária em determinados dias da semana) de modo a 

rentabilizar os recursos humanos e físicos das escolas permitindo assim um melhor 

aproveitamento das estruturas exigentes. 

 

 

2. O ensino além da componente teórica devia ter uma componente técnico-prática em todos 

os cursos. Esta medida é fundamental para o futuro da educação a fim de preparar melhor os 

jovens para a vida activa. 

 

 



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. 

3. Prática obrigatória de uma actividade desportiva. Reestruturação do desporto escolar, 

criando equipas escolares ao nível nacional de várias modalidades (“corpo são em mente sã”).   

 


