
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:  E.B. 2,3 de Valença 

Circulo: Viana do Castelo 

Sessão: Secundário  

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

1. Criação da Escola Ecólógica -  Cada vez mais é essencial que os alunos se consciencializem 

da quantidade de recursos que a natureza lhes fornece e da forma como estes se podem 

aproveitar. Assim sendo, os principais objectivos da “Escola Ecológica” incidiriam na 

incrementação das energias renováveis nas actividades escolares, nomeadamente no espaço 

aula, de forma a realizar projectos ecológicos de grande medida (construcção de painéis 

solares e 'mini' eólicas), que concederiam às escolas um imenso proveito  em termos 

energéticos com o aproveitamento da energia solar e eólica. Estes projectos beneficiariam 

também os alunos no que diz respeito à componente prática, coisa a que por vezes, não têm 

acesso, e seria destinado a todos os estudantes interessados no projecto. Outro dos 

objectivos seria a instauração de um plano de reciclagem nas escolas, com acções de 

formação e recompensas aos alunos que mais contribuíssem, de forma a que os jovens se 

conscencializassem de que reciclar é um pequeno gesto que nos ajuda a preservar a Terra. 

 

2. Criação do Gabinete do Aluno - A escola é hoje em dia uma “segunda casa” para os alunos e  

por isso é necessário que estes se familiarizem com ela. Acreditamos que seria importante 

que cada estabelecimento de ensino tivesse à disposição dos seus alunos um espaço onde 

estes pudessem retirar desde as dúvidas mais básicas às mais complexas, coordenado por um 

grupo de alunos do Secundário, que auxiliaria todos os estudantes da escola, tanto em termos 

das actividades escolares como a nível da orientação nos primeiros dias de escola dos mais 

novos,  ou até ajudando-os a nível psicológico. Este gabinete teria também a função de 

alargar o conhecimento profissional dos alunos, permitindo que os alunos do ensino básico 

tivessem acesso às aulas  dos alunos do ensino secundário ou profissional, e que, por sua vez, 

os alunos do ensino secundário tivessem contacto com os cursos do ensino superior que 

gostariam de seguir. O contacto directo com as aulas dos cursos que gostariam de seguir 

permitiria  que os alunos tomassem decisões mais coerentes em relaçaão ao seu futuro. 



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. 

No fundo, o gabinete do aluno, é um espaço feito por estudantes, para estudantes, que 

permitiria que houvesse um melhor ambiente escolar. 

 

3. Implementação dos intêrcambios internacionais - Com esta medida pretendemos que 

todos os alunos , durante a sua vida escolar, tenham acesso ao programa de intercâmbios. 

Actualmente existe um programa destinado a estudantes do ensino básico e secundário, o 

Comenius (que advém do programa Sócrates, onde também esta inserido o Erasmus), porém 

a sua divulgação e os alunos que abrange são muito reduzidos. Vivemos na era da 

globalização, e quando entramos no mercado de trabalho não estamos só a competir com 

pessoas do nosso país, mas sim com todo o Mundo. Portanto é fundamental que o nosso 

contacto com outros países comece cada vez mais cedo, de forma a que o nosso futuro seja 

assegurado.  

 

 

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

 

1. Criação da Escola Ecólógica 

 

 

2. Criação do Gabinete do Aluno 

 

 

3.  Implementação dos intercâmbios internacionais 

 


