Escreva o nome da Escola, do distrito ou Região Autónoma em que se insere e a Sessão em que
participa (Básico ou Secundário). O projeto de Recomendação tem de respeitar os seguintes limites de
texto: exposição de motivos – 3300 carateres (incluindo espaços); cada medida – 850 carateres (incluindo
espaços). Confira estes limites no seu texto antes de copiar e colar nos espaços previstos.

Identificação da Escola:Escola Secundária de Inês de Castro
Círculo: Porto
Sessão:Básico

Projeto de Recomendação:

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

A Escola Secundária Inês de Castro considera que a principal dificuldade do país é o atraso do
sector primário, devido a uma mentalidade retrógrada, à falta de prestígio das actividades
deste sector e ao desaproveitamento dos recursos nacionais. Assim, iremos concentrar a
nossa acção no estímulo das actividades agrícola, marítima e também turística, na tentativa
de colmatar as falhas. Propomos a criação do ensino técnico-profissional em todas as regiões
do país, com escolas diversificadas dentro do mesmo sector agrícola, e escolas piscatórias nas
regiões litorais e nos centros piscatórios. Ligadas a estas escolas deveria também estudar-se a
pecuária. Quanto à importância do desenvolvimento das actividades marítimas, propomos
um estudo aprofundado e integrado nos currículos escolares.

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

1. Criação do ensino técnico-profissional ligado ao sector primário com qualidade

2. Desenvolvimento da actividade turística com formação aprofundada na área

3. Consciencialização das potencialidades ligadas ao mar e aproveitamento das mesmasl

Escreva o nome da Escola, do distrito ou Região Autónoma em que se insere e a Sessão em que
participa (Básico ou Secundário). O projeto de Recomendação tem de respeitar os seguintes limites de
texto: exposição de motivos – 3300 carateres (incluindo espaços); cada medida – 850 carateres (incluindo
espaços). Confira estes limites no seu texto antes de copiar e colar nos espaços previstos.

