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 André de Gouveia
Circulo: Évora
Sessão: Secundário

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

1Os alunos precisam de estar perto do seu núcleo familiar. O encerramento de escolas
pode provocar o despovoamento, sobretudo nas zonas rurais do interior. Muitas vezes, os
alunos vêm-se obrigados a mudar de escola para as zonas urbanas pois é a sua única
alternativa, o que afecta principalmente os alunos do ensino secundário que não têm escolas
apropriadas ao seu nível de ensino. Devido aos gastos com o transporte, alimentação, etc.,
alguns vêm-se forçados a abandonar a escola; outros acabam por se deslocar para cidades
grandes, onde o custo de vida vai ser menor, o que contribui novamente para o
despovoamento. Além disso, este encerramento prejudica o rendimento escolar, dado que os
alunos perdem muito tempo nas viagens.
2O principal argumento desta medida é a segurança (os alunos precisam de se sentir
seguros para um bom rendimento escolar, pois isso envolve a sua estabilidade emocional).
Propomos, a este nível, a presença regular da polícia (como, por exemplo, da escola segura).
Deveria haver, além disso, mais funcionários que supervisionem os alunos.
3-

A maior parte das escolas não têm em consideração pessoas com necessidades

especiais na sua mobilidade e comodidade no espaço escolar. Consideramos importante, no
caso dos invisuais, a criação de pisos próprios que facilitem a sua deslocação. No caso de
pessoas com deficiências motoras que se descolam em cadeiras de rodas seria importante a
criação de rampas e elevadores. Tudo isto contribuiria para uniformizar o espaço escolar,
dando a todos as mesmas possibilidades e condições adaptadas às suas particularidades.

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

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.

1. Reabertura ou não encerramento das escolas com menos de vinte e um alunos.

2. Combate efectivo contra o bullying seja através de acções de integração (que envolveriam
funcionários, pais e alunos) seja através da punição e acompanhamento rápidos dos autores
desses comportamentos.

3. Adaptação de espaços escolares a pessoas com deficiências motoras, dificuldades de
mobilidade e limitações específicas.

