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 Pascoal José de Mello, Ansião
Circulo: Leiria
Sessão: Secundário

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

Considerando:
- a necessidade de promoção da autonomia e da responsabilidade do aluno de modo a que
fique com mais disponibilidade para estudar;
- a importância da ligação da Escola ao mundo do trabalho como fundamental para fornecer
aos alunos informações no âmbito dos diferentes campos profissionais, cursos, através de
uma componente prática, para esclarecer e ajudá-los a tomar as decisões mais acertadas;
- uma vez que é fundamental para um bom aproveitamento escolar existir bom ambiente
humano, torna-se necessário promover a inter-relação entre várias camadas etárias, de forma
a impedir práticas agressivas, entre outras, assegurar o respeito pelas opções minoritárias e
por outras culturas, por exemplo, e responder às especificidades de alunos de outras religiões
e estilos de vida e ao mesmo tempo dar ênfase aos valores de cidadania, educação e de
respeito por crianças, jovens e idosos.

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

1. propõe-se uma reforma do sistema educativo, passando pelo fim das aulas de substituição

e a reformulação dos objectivos da Àrea de Projecto que continuaria a fazer parte do currículo
mas sem contar para a avaliação e seria canalizada para aspectos práticos relacionados com o
futuro dos jovens, de modo a incrementar a formação e a educação dos alunos;
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2. a criação de pólos de intercâmbio entre o ensino superior, secundário e profissional de
modo a conseguir uma maior ligação da Escola ao mundo do trabalho/profissional;

3. a promoção de actividades destinadas às várias faixas etárias, de forma a contribuir para
uma maior e melhor integração de alunos na escola e valorização da cidadania.

