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 E B 2, 3 de Sobreira
Círculo: Porto
Sessão:Básico

Projeto de Recomendação:

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

A crise é a palavra que está em todos os noticiários, na boca de todos. Mais do que o
significado da palavra, todos conhecem os efeitos da crise. É fácil falar das causas e das
consequências. A maior parte sabe que é importante criar emprego, estimular o consumo
interno, aumentar as exportações e importar menos. Mas as medidas que resolvem a crise do
país ultrapassam os poderes de miúdos que ainda nem têm idade para escolher os seus
representantes. Por isso, as duas primeiras medidas propostas pretendem minimizar os
efeitos da crise na comunidade escolar e a partir desta na sociedade, a terceira depende de
decisões políticas e de dar a escolher às pessoas: trabalhar menos, ganhar menos para
partilhar o emprego e ganhar tempo para os filhos.
A primeira medida pretende tornar a troca de bens tais como roupas, pequenos
eletrodomésticos, até bijutaria, ou outros como um hábito. A escola pode não ser o único
lugar onde se pode promover essa troca de bens, mas mais um e, sobretudo, pretende-se
criar o hábito nas novas gerações.
Em alguns estabelecimentos de ensino, os alunos já são convidados a entregar os manuais
que já não utilizam para serem reutilizados. Com a segunda medida, pretende-se apenas que
aquilo que já é praticado por alguns possa abranger mais escolas e, claro, mais alunos. Para
além dos manuais, há outros materiais escolares que podem ser doados ou emprestados.
A terceira e última medida não depende das escolas, mas pode beneficiar os alunos e a
sociedade em geral. Não há emprego para todos, mas podemos partilhar o que temos. As
pessoas devem poder escolher. Com isso temos menos euros no final do mês, mas ganhamos
mais tempo e mais qualidade de vida. Muitos pais gostariam de passar mais tempo com os
filhos, mas saem de casa de madrugada e regressam apressados e sem tempo para conversar
ou brincar com os eles. Os pais devem acompanhar a educação dos seus filhos. É preciso
tempo para estar disponível. Por outro lado, ter emprego significa estar socialmente
integrado, sentir-se útil. Há notícias que relacionam o aumento das depressões com o
desemprego. Se isto for certo, o aumento de postos de trabalho, mesmo que não sejam a
tempo inteiro, também pode diminuir um problema de saúde que tem vindo a aumentar
entre os portugueses.
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Medidas propostas: (redigir com clareza e objetividade, sem alíneas)

1. Promover a troca de diversos bens nas escolas.

2. Implementar o empréstimo/ doação de material escolar.

3. Facilitar o horário em part-time para diminuir o desemprego e dar mais tempo às famílias.

