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 com Terceiro CEB Dr. Joaquim de Carvalho
Circulo: Coimbra
Sessão: Secundário

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

Há imensas pessoas a precisar de algum tempo daqueles que o têm de sobra. Tendo em vista
este problema a nossa proposta implica que a escola tome um papel activo, promovendo e
incentivando o serviço comunitário. Independentemente da posição financeira dos educandos
todos devem ter acesso igual e gratuito aos manuais escolares. Para tal, propomos que o
estado os forneça. Todos nós achamos que actividade física é extremamente importante,
para combater a obesidade, o sedentarismo,no entanto, a nossa terceira medida será colocar
Educação Física como uma disciplina exclusivamente qualitativa e não curricular.

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

1. Proposta de Serviço Comunitário para os alunos do ensino secundário . Esta proposta deve

ser incentivada e organizada pela escola, podendo mesmo, e sempre que possível, ser
integrada nos tempos lectivos das disciplinas dos currículos à imagem do que acontece com
outros projectos.

2. Proposta de gratuitidade dos manuais escolares. Propomos que o estado forneça às escolas
os manuais escolares que, passariam a ser propriedade desta e, seriam reutilizados todos os
anos de forma a que os alunos pudessem usufruir destes com o menor custo possível para a
sua educação.
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3. Disciplina de Educação Física como não curricular. Propomos que a disciplina de Educação
Física seja obrigatória no ensino secundário, mas que tenha um caracter não curricular, com
obrigatoriedade de ter uma classificação qualitativa final positiva.

