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 Básica e Secundária Oliveira Júnior
Circulo: Aveiro
Sessão: Secundário

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

Aumentar o grau de concentração dos alunos na sala de aula, permitindo uma melhor
distribuição das aulas ao longo da semana, evitando-se a dispersão e alargando as
possibilidades de marcação de testes; reconhecer o papel fundamental dos psicólogos e
assistentes

sociais,

cuja presença

nas

escolas deve

aumentar,

permitindo

um

acompanhamento mais eficaz e próximo dos alunos; manter a figura dos professores tutores;
melhorar o funcionamento das aulas ao nível da disciplina e do apoio dispensado pelos
professores aos alunos e fortalecer a coesão da turma são aspectos, que consideramos
essenciais para o sucesso educativo e, por isso, propomos as medidas seguintes.

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

1. Redução do tempo de duração de cada aula para 60 minutos.

2. Maior apoio pedagógico para os alunos problemáticos.

3. Redução do número de alunos por turma, em todos os anos lectivos, com o objectivo de
aumentar o aproveitamento e concentração nas aulas. As turmas deveriam ser constituídas
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por um máximo de 23 alunos.

