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 com 3º ciclo Inês de Castro
Circulo: Porto
Sessão: Secundário

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

As medidas propostas pelas nossa Escola são a manutenção das aulas de Área de Projecto e
a

utilização

das

novas

tecnologias

nas

escolas,

mais

propriamente

o

uso

das

videoconferências. Defendemos a continuação das aulas da Área de Projecto porque esta
disciplina pode ter ou terá grande influência na vida escolar da maior parte dos alunos. Esta
disciplina interfere no nosso relacionamento interpessoal, desenvolvendo várias atitudes
interpessoais como

a cooperação, respeito, responsabilidade e dinamismo e estimula o

interesse pelo saber nos alunos. No ensino universitário também será extremamente útil ter
frequentado as aulas de Área de Projecto durante o secundário pois no ensino superior são
desenvolvidos imensos projectos e com as bases adquiridas anteriormente será mais fácil. As
aulas de Área de Projecto, em suma servirão para aprender como fazer um projecto, interagir
com os colegas, e maior facilidade de organização de documentos na vida adulta. Em relação
à utilização das Novas Tecnologias, neste caso o uso de videoconferências, também são
inúmeras as vantagens desta medida. Servirá para que os alunos possam entrar em contacto
com alunos de outras partes do mundo de modo a conhecer melhor a cultura desses mesmo
alunos. Também servirá para que uma criança ou adolescente que sofra de uma doença
crónica que o impossibilite de comparecer fisicamente nas aulas, esteja presente na mesma
através de uma videoconferência. Mas, as Novas Tecnologias que defendemos que deviam
estar nas escolas não são só e apenas a utilização das videoconferências. Defendemos,
também, que deva existir um quadro interactivo em cada sala de aula de forma a dinamizar as
aulas para cativar o interesse do aluno.

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

1. Manutenção das aulas de Área de Projecto.

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.

2. Utilização das Novas Tecnologias (videoconferências).

3.

