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 Arganil
Circulo: Coimbra
Sessão: Secundário

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

A sociedade em geral ainda não se adaptou ao facto de existirem pessoas com
necessidades especiais, nomeadamente com dificuldades motoras, auditivas ou de visão.
Muitas vezes essas pessoas têm de fazer grandes esforços para tentar ter uma vida mais
independente, o que nem sempre é reconhecido pela comunidade. Existem grandes
obstáculos, nomeadamente a nível da arquitectura das nossas cidades, o que dificulta a
mobilidade a quem tem problemas de locumoção. Outra barreira detectada, verifica-se ao
nível da comunicação, pelo que seria imprescindível um conhecimento, por parte da sociedade
em geral, de noções básicas de linguagem gestual e Braille.
O que se passa a nível geral, verifica-se também num universo mais restrito que é a
Escola.

A nossa escola, por exemplo,

não tem elevadores, impedindo os alunos com

dificuldades motoras de aceder aos pisos superiores onde se encontram, por exemplo, a
biblioteca e a sala multimédia.
Como forma de incentivar os alunos para o sucesso, julgamos ser necessária a
promoção de medidas motivadoras de um melhor rendimento escolar, não só com a atribuição
de prémios para os melhores mas, sobretudo, com a criação de outras menções que
valorizem o esforço e a progressão dos estudantes durante o ano escolar.
Numa época em que a reciclagem é fundamental, julgamos ser de todo pertinente que os
livros escolares sejam reutilizados. Assim, a reutilização de certos materiais escolares,
nomeadamente os manuais, devia servir para que outros alunos os comprassem, em bom
estado de conservação, a um preço mais acessível. Ou dinamizando, no final de ciclo ou de
cada ano lectivo, programas de doação de livros a alunos com menos recursos financeiros.
Os jovens têm um papel fundamental na sociedade moderna e a sua participação cívica
deve ser incentivada na escola para que, mais tarde, todas as suas actuações nesse sentido
possam ser encarados com naturalidade.

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.

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

1. Tornar a escola mais inclusiva para as pessoas com necessidades educativas especiais,
nomeadamente no que diz respeito a barreiras arquitectónicas.

2. Promover medidas para melhorar o rendimento escolar dos alunos.

3. Promover campanhas de reutilização de livros escolares.

