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 C/ 3ºCEB Manuel Cargaleiro
Circulo: Setúbal
Sessão: Secundário

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

1. Muitas das vezes alunos com deficiências motoras apresentam dificuldades em se
adaptarem ao recinto escolar devido ao facto de serem poucos os espaços que são adaptados
às suas limitações, isso só em si contribui para que alunos com deficiências motoras tenham
mais dificuldades em se apropriar do espaço escolar. Nós como cidadãos devemos apoiar
pessoas com tais problemas, não só por estar recomendado na lei, como por constituir um
dever humano.
2. A junção de "crianças" do ensino básico com "jovens adultos" do secundário no mesmo
recinto escolar pode ter as suas vantagens e desvantagens, quando jovens do ensino básico
estão num espaço onde existem pessoas com um nível de desenvolvimento maior, por vezes
isso pode ser fulcral para o desempenho do aluno, mas também estão mais propensos a
bullying (violência, furtos, ameaças …), por parte de alunois do secundário, outras vezes
podem ser influenciados a praticar o que é ilícito (uso de tabaco ou consumo de álcool).
3. As actividades extracurriculares, actualmente existem, mas verificamos que não abrangem
um número significativo de alunos,ou seja gostariamos que fossem postas mais actividades
extracurriculares do que as já existentes(não só as desportivas), por exemplo, alunos com
determinados gostos poderiam por em prática as suas preferências através de actividades
focadas na sua área de interesse.

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

1. Propomos a existência de mais espaços destinados a apoios para alunos com deficiências

motoras.
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2. Não alicerçar o ensino Básico com o ensino Secundário no mesmo recinto escolar.

3. Aumento significativo do número de actividades extracurriculares.

