
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: Secundária c/ 3º Ciclo do Ensino Básico de Alcanena 

Circulo: Santarém 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

"A escola é um locus fundamental de educação para a cidadania, de uma importância 

cívica fundamental, não como uma «antecâmara para a vida em sociedade» mas constituindo 

o primeiro degrau de uma caminhada que a família e a comunidade enquadram." 

(Oliveira Martins, 1992: 41) 

É este o pressuposto que subjaz às medidas apresentadas, que visam preparar os jovens para 

a integração na comunidade, através de propostas que assegurem a qualidade dos percursos 

formativos, a par de uma participação mais activa por parte dos jovens. 

Nesta medida, elegeu-se como fio condutor a entrada para a universidade, que acreditamos 

ser um marco fundamental na vida de um estudante, requerendo, por isso, uma preparação 

adequada a par da tomada de consciência das opções que se adequam a cada perfil. 

 

 

 

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

 

1. Criação de um portfólio digital,  representativo do trabalho desenvolvido pelo aluno ao 

longo dos três anos do ensino secundário que inclua  actividades intra e extracurriculares, 

entre outros, e que deverá ser alvo de apreciação aquando da candidatura à universidade, de 

forma a aumentar a influência das universidades no acesso ao ensino superior.   
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2. Criação de um gabinete de dúvidas constituído por uma equipa de professores 

multidisciplinar para preparar os alunos para os exames nacionais, quer a nível dos conteúdos 

quer a nível técnico. 

 

 

3. Oferta de estágio numa universidade para os melhores alunos do ensino secundário de 

cada escola, no sentido de facilitar a adaptação ao ensino superior e mostrar os cursos a que 

se podem candidatar dentro de cada área, atenuando assim o impacto que se faz sentir entre 

o ensino secundário e universitário.   

 


