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 Maria Amália Vaz de Carvalho
Circulo: Europa
Sessão: Sessão Escolar

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

Relativamente à primeira medida e de acordo com o estudo exploratório, ainda em execução,
os alunos concluíram que a maioria dos professores e dos alunos (com base na amostra),
estão descontentes com o carácter obrigatório das aulas de substituição. Concluíram ainda
que as mesmas não são produtivas, quer para alunos, quer para professores. Além disto, os
alunos, com uma idade próxima da maioridade, sentem responsabilidades acrescidas na
Escola e com o seu próprio futuro, pelo que consideram possuír capacidades de orientação
nos tempos lectivos em que falte o docente, considerando mais proveitoso o estudo e
socialização pelo convívio participado, no seu desenvolvimento integral. Verificaram ainda a
existência de inúmeros protestos de alunos pelo país inteiro, bem como diversos blogues, nos
quais professores e alunos expressam as suas opiniões sobre este assunto, sendo notável a
indignação que sentem.
Quanto à segunda medida, propõe-se que um maior número de escolas seja envolvida no
"Projecto Comenius", visto que este, promove o desenvolvimento da consciência global;
proporciona a aprendizagem de uma nova língua e cultura: desenvolvecapacidades como a
auto-confiança; põe fim a determinados preconceitos e, por último, fornece uma maior
flexibilidade no relacionamento humano.

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

1. Terminar com as aulas de substituição no ensino secundário.
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2. Divulgar o Projecto Comenius.

3.

