
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 de S. Pedro da Cova 

Circulo: Porto 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Para que o futuro da educação em Portugal seja melhor, deveriam ser tomadas as medidas 

propostas. Os manuais escolares gratuitos facilitaria a vida dos alunos e respectivas famílias, 

atendendo a que no início do ano escolar é gasto muito dinheiro na aquisição dos manuais, 

sobretudo nas famílias em que existem vários elementos a estudar. 

Por outro lado, os alunos do Ensino Superior têm imensa dificuldade em suportar o valor das 

propinas. Se este fosse mais reduzido poderia possibilitar o acesso de maior número de 

alunos a este grau de ensino. 

As aulas de noventa minutos são extremamente cansativas para alunos e professores. Os 

alunos no final de algum tempo estão desconcentrados, conversadores e com pouca 

capacidade de apreenderem o que quer que seja. Esta medida seria muito importante, 

sobretudo, para alunos de menor faixa etária. 

 

 

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

 

1.  Manuais escolares gratuitos 

 

 

2. Redução no valor das propinas 

 

 



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.  Aulas com duração de sessenta minutos 

 


