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Identificação da Escola: E.B. I / JI José Carlos da Maia
Circulo: Faro
Sessão: Básico

Projecto de Recomendação:
Exposição de motivos:

(considerações ou argumentos que justificam ou enquadram as medidas propostas)

A crise é um tema recorrente que nos atinge a todos. Consideramos que a solidareidade e o
empreendedorismo são as maiores armas de combate a este problema. por essa razão
apresentamos as seguintes medidas:

Medidas propostas:

(redigir com clareza e objectividade, sem alíneas)

1. Criação de uma feira de “segunda mão”, na qual todos os alunos poderão ter acesso a

objetos em “segunda mão” a baixo custo, caso não tenham possibilidades monetárias para a
compra, esta poderá também funcionar pelo sistema de trocas, ou seja uma peça em troca de
outra da mesma categoria (com a única condição de estarem em bom estado e prontas a
serem utilizadas de novo). A periodicidade desta feira será decidida pela direção, e as receitas
da mesma reverterão para a tesouraria escolar.

2. Criação de um grupo escolar onde os alunos com capacidades elevadas em certas
disciplinas ajudassem os outros com algumas dificuldades, estas “explicações” ocorreriam
num espaço disponível na escola, durante as tardes livres, os alunos seriam voluntários e
iriam ser orientados por um professor também ele voluntário.
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3. Adoção do conceito de “FreeBreakfast”, deste modo, estariam disponíveis na escola menus
de pequeno-almoço (durante os 1º e 2º intervalos). A estes teriam acesso grátis alunos de
escalão A e deveria ser pago um preço simbólico pelos alunos do escalão B e restantes.
Estabelecimento de um acordo entre a escola e uma cadeia de supermercados, para que
fosse doado à escola material escolar e alimentos a utilizar na adoção do conceito “Free
Breakfast”, em troca de publicidade. Com os materiais doados seriam feitos cabazes,
contendo os produtos necessários para que um aluno possa ter um ano escolar com
condições dignas. Estes cabazes seriam entregues aos alunos mais carenciados (escalão A) de
todos os anos escolares e de forma gratuita.

