
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 E. B. 2,3/S. de Mondim de Basto 

Circulo: Vila Real 

Sessão: Mondim d Basto 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

          O nosso grupo propõe estas três medidas com o intuito de proceder a uma melhoria 

generalizada do aproveitamento escolar e de melhorar as aptidões de cada discente. 

          Relativamente à primeira medida consideramos que os períodos de férias estão mal 

distribuídos e que as interrupções lectivas deveriam ser mais frequentes, para permitir aos 

alunos e aos professores descansarem do trabalho desenvolvido, e assim melhorar o 

rendimento escolar e a qualidade do ensino/aprendizagem. 

         No que se refere à segunda medida, pensamos que é totalmente desnecessário e 

desvantajoso, quer para os professores quer para os alunos, as aulas de substituição, sem 

serem leccionadas por professores da mesma disciplina. 

        Por último achamos que se torna essencial uma revisão dos conteúdos a serem 

leccionados, de maneira a cativar a a despertar a atenção dos alunos, para uma melhor 

aprendizagem e dessa forma poder facilitar o trabalho dos professores.   

 

 

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

 

1. Férias mais distribuídas, interrompendo as actividades lectivas com mais frequência, ao 

longo do ano lectivo. 

 

 

2.  Abolição das aulas de substituição caso estas não sejam dadas por um professor da 

mesma disciplina. 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3. Revisão dos programas/conteúdos de algumas disciplinas 

 


