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 do Forte da Casa
Circulo: Lisboa

Sessão: Escolar

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

O futuro da educação no nosso país será tanto melhor se for feita uma aposta nos
equipamentos, no ambiente e na democracia existentes nas escolas.

A escola deve ser um espaço para todos e os meios nela disponíveis devem satisfazer as
necessidades de todos.

O direito à educação não depende só da existência da escola, dos alunos e professores. Tem

de haver maior responsabilização de todos os membros da comunidade educativa porque
disso depende também o sucesso escolar

Contando com o empenho de toda a comunidade educativa, propomos as seguintes medidas:

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

1. MAIS HIGIENE NAS ESCOLAS, COM A INSTALAÇÃO DE MEIOS DE TRIAGEM DE RESÍDUOS

DENTRO DAS INSTALAÇÕES DAS ESCOLAS (ECOPONTOS ), ESPAÇOS VERDES.

2. MAIS EQUIPAMENTOS NAS ESCOLAS COMO COMPUTADOR POR ALUNO E POR SALA, AR
CONDICIONADO E AQUECEDOR POR SALA DE AULA, AUTOCARRO PARA TRANSPORTE
COLECTIVO DE ALUNOS POR ESCOLA, E AJUDAR NO MATERIAL PARA OS ALUNOS DE ARTES.

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.

3. MAIS DEMOCRACIA NAS ESCOLAS ATRAVÉS DA EDUCAÇÃO DOS ALUNOS PARA UM
EXERCÍCIO RESPONSÁVEL DA LIBERDADE INDIVIDUAL, E MAIS PROFESSORES DESPONIVEIS
PARA O APOIO DOS ALUNOS ESTRANGEIROS.

