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: Colégio D. José I
Círculo: Aveiro
Sessão: Básico

Projeto de Recomendação:

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

Numa fase em que Portugal está a atravessar uma crise que já afeta a grande maioria da
população e em que somos diariamente bombardeados com notícias angustiantes de novo
aumento de impostos e cortes nas despesas, parece-nos necessário unir esforços e definir
estratégias para ultrapassar a crise.
Tendo consciência que a resolução dos problemas económicos do país passa por redução das
despesas na saúde, na educação e nas prestações sociais, defendemos que os cidadãos mais
carenciados devem ser apoiados pelos restantes membros da sociedade, de forma a viverem
com dignidade e com acesso a todos os bens essenciais.
Dado que os alunos de hoje amanhã serão futuros trabalhadores e eleitores, consideramos
que devem ser apoiados nos seus estudos, de forma a que as suas aprendizagens possam vir a
ser úteis na reestruturação do país.

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

1. Criar mais espaços de apoio a famílias carenciadas, em juntas de freguesia, igrejas, escolas
ou outras instituições, para distribuição de roupa, calçado, comida e outros bens essenciais,
para as pessoas carenciadas fazerem a sua higiene pessoal e até para voluntários (por
exemplo, reformados) prestarem apoio ao estudo a jovens carenciados, que não têm hipótese
de pagar explicações.

2. Criar um Banco de Manuais interno das escolas pois, apesar de já existir a inclusão do

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.

subsídio na aquisição dos manuais, seria mais favorável a existência de um Banco de Manuais
obrigatório em todas as escolas e em que no final de cada ano letivo cada aluno teria que
entregar os seus manuais à escola e no início de cada ano letivo receberia gratuitamente os
manuais para o seu ano de escolaridade.
Caso o aluno estragasse ou perdesse um manual no decurso do ano, teria que o pagar à
escola.

3. Criar pequenos-almoços e jantares gratuitos na escola, para os alunos que comprovem não
ter possibilidades económicas, em que o rendimento dos pais/encarregados de educação é
insuficiente para providenciar as refeições necessárias a todos os seus elementos. O pequeno-almoço seria fornecido antes do início das aulas e o jantar antes do regresso a casa no fim do
dia.

