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: Colégio de Lamego
Circulo: Viseu
Sessão: Escolar

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

Numa Era em que os conceitos de Universo Digital e de Aldeia Global assumem especial
relevância, o acesso de forma quase instantânea a informação diversa e em constante
actualização é uma premissa fundamental para a formação do discente nas várias vertentes
dos seus percursos académico e humano. Desta forma, é fundamental o recurso a activos
interactivos digitais diversificados para uma formação mais completa e holística do aluno e
para um maior sucesso educativo do mesmo.

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

1. Criação de um sítio, produzido e gerido pela União Europeia, que sirva de base de dados

para consulta, partilha e divulgação de conteúdos essenciais à formação escolar e humana
dos alunos, bem como ao aperfeiçoamento científico dos próprios docentes, conjuntamente
com a criação uma plataforma virtual inserida no mesmo sítio, baseada no modelo do
"moodle", que possa, igualmente, funcionar à escala nacional e europeia. Esta base de dados
estaria acessível a alunos, professores, encarregados de educação e a outras entidades
eventualmente relacionadas.

2.

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.
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