
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 de Gondomar 

Circulo: Porto 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

 Actualmente existem famílias que não vivem, sobrevivem, porque as suas despesas 

superam os seus rendimentos. A escassez de recursos começa a afectar todas as classes. 

Acções tão simples como comprar pão constituem um esforço para uma grande parte da 

população. 

 É com base na situação actual do País que propomos a seguinte medida: alterar o 

regime de atribuição de Bolsas de Mérito com a abertura da candidatura a todos os alunos. 

Esta medida, não implicaria a modificação do orçamento estipulado pelo Ministério da 

Educação, mas sim possibilitar o acesso à bolsa a todos os escalões (A, B ou C). A atribuição da 

referida bolsa, ficaria dependente das médias obtidas pelos candidatos.  

 Isto poderia ser encarado como um incentivo, por parte dos discentes, premiando o 

seu empenho e esforço. 

  Ainda nos debruçamos sobre outro problema: no 12º ano os alunos sentem 

dificuldade em acompanhar com sucesso o programa da disciplina de Português,uma vez que 

o programa é extenso para a carga horária que lhe é atribuída. Acresce a este facto, a 

complexidade dos conteúdos programáticos em questão. Assim, propomos que se substitua 

um dos blocos de noventa minutos, de uma disciplina opcional, não sujeita a exame, e que 

este seja atribuído à disciplina de Português de 12º ano. Esta medida, em nossa opinião, vai 

permitir uma melhor preparação para o Exame Nacional. 

 Portanto, as medidas que apresentamos são as seguintes: 

 

 

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

 

1. Alteração do regime de atribuição de Bolsas de Mérito, com a abertura da candidatura a 
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todos os alunos. 

 

 

2. Alteração da distribuição da carga horária na disciplina de Português do 12º Ano. 

 

 

3.       

 


