
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: Agrupamento de Escolas de Condeixa-a-Nova -  Escola Secundária 

Fernando Namora 

Circulo: Coimbra 

Sessão: Básico 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Hoje em dia existe discriminação em todo o lado que é praticada por muitos em relação aos 

mais frágeis ou menos perfeitos. Nós achamos que é necessário haver uma mudança dos 

erros sociais que se tornaram um costume da vida social. Os jovens são um dos alvos mais 

fáceis de implementação de moda ou hábito, por isso, a discriminação e a falta de 

autoconfiança podem provocar consequências irreversíveis. A escola é o local indicado para 

iniciar esta mudança. 

 

 

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

 

1. A organização de uma semana temática de nome "Semana Anti-discriminação". Essa 

semana terá participação obrigatória. Existirá um horário em que dividiremos as turmas pelos 

dias, para que todas possam participar nas atividades. Estas podem variar entre palestras, 

debates, exposições de trabalhos feitos pelos alunos e/ou conversas /palestra de alunos mais 

velhos do agrupamento aos alunos mais novos. Existirá também um concurso de projetos 

contra a discriminação. A frequência da realização desta semana ficará ao critério de cada 

escola. A coordenação e organização ficará ao cargo de um grupo formado por alunos 

escolhidos pela direção, professores, e o grupo de psicologia da escola. 
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2. Criação de um grupo ou clube facultativo, onde haverá realização de reuniões com o 

objetivo de melhorar aspetos na vida escolar e/ou da partilha de factos observados no 

ambiente escola ou episódios pessoais. Essa partilha existirá entre os membros do grupo. O 

mesmo grupo irá favorecer a relação entre os vários alunos do agrupamento e facilitará as 

ações a tomar em relação à melhoria de aspetos no ambiente e bem estar escolar. Este grupo 

terá  também a seu cargo a administração de um grupo “Discrminação,Não” nas redes sociais 

de modo a que todos possam incluir-se participando com testemunhos, ideias para debates e 

projetos que permitem alterar a postura discriminatória dos jovens.    

 

 

3.       

 


