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: Agrupamento de Escolas de Figueira de Castelo Rodrigo
Circulo: Guarda
Sessão: Secundário

Projecto de Recomendação:
Exposição de motivos:

(considerações ou argumentos que justificam ou enquadram as medidas propostas)

M1 - Aplicando uma filosofia industrial, sabemos que um individuo feliz, é também, mais
produtivo. Um aluno com mais tempo disponivel, fica mais feliz e estará mais propenso para a
aprendizagem e poderá alcançar melhores resultados escolares. O aluno fica mais
sensibilizado e motivado, estimulando a auto-aprendizagem e o estudo auto e grupal,
potenciando e ajudando a cumprir os objectivos e metas educacionais.

M2 - Podemos também aproveitar o tempo livre mensalmente, em virtude da redução da
carga horária lectiva, para criar actividades. De que modo? Sem dúvida, tendo em conta uma
escola inclusiva e integrada no meio envolvente, como polo dinâmico, a articulação e o
desenvolvimento de actividades mensais que potenciam o empreendedorismo e o dinamismo
da escola e, sobretudo, dos estudantes. Donde a necessidade de protocolos com diversas
entidades, nomeadamente de associações de cultura e recreio, instituições de solidariedade
social, juntas de freguesia e câmaras municipais.

M3 - Propomos também a criação nos horários do estudante a área/disciplina de
«cidadania e cultura», com a carga mensal de noventa minutos, que esta possa contribuir
para a sua formação integral abordando aspectos relativos à economia, politica, património
histórico e arte, etnologia, desde a escala local à internacional. Refira-se que integraria
apenas o curriculo do ensino secundário.

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. Uma carga horária mais eficiente permitindo mais algum tempo livre ao aluno.

2. Implementação de uma rede "socioformativa" que reconverta o tempo livre em duas
actividades mensais no máximo.

3. Criação de uma disciplina de «cidadania e cultura» nos curriculos do ensino secundário,
leccionada uma vez por mês.

