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 Básica e Secundária Mouzinho da Silveira
Círculo: Região Autónoma dos Açores
Sessão: Básico

Projeto de Recomendação:

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

A vida atual está, inevitavelmente, marcada pela crise. Todos sentimos o seu peso e todos
vemos os seus reflexos práticos. Desta forma, acreditamos que a resposta passa por uma
transformação do ensino em Portugal, através da formação de jovens intervenientes e
participativos e no desenvolvimento de uma verdadeira cultura de solidariedade e criação de
novas oportunidades.
Assim, nós, os alunos da EBS Mouzinho da Silveira, consideramos ser missão de todos,
incluindo dos mais novos, assumir um papel interventivo nesta matéria, pelo que propomos
as medidas que se seguem.

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

1. Criar em cada escola um laboratório de ideias e projetos. Pretende-se que todos os alunos
pensem em soluções para criar emprego através de ideias de novos negócios, invenções e
formas de ajudar as famílias com maiores dificuldades. Em cada escola seriam selecionadas as
melhores ideias e, posteriormente, organizar-se-ia um concurso nacional de ideias, com a
participação de todas as escolas.

2. Criar a missão "Solidariedade Escolar" em cada escola. A ideia é organizar projetos de
escola - envolvendo todas as turmas - que promovam ações destinadas a ajudar pessoas e
famílias com maiores dificuldades. A ideia é colocar os alunos a liderar ações de solidariedade
no âmbito da comunidade local
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3. Criar o projeto "Estudar e melhorar para combater a dívida". Uma vez que os países mais
ricos são os que obtém os melhores resultados escolares, pretende-se incentivar o sucesso
escolar. A ideia é que cada aluno compre, simbolicamente, uma parcela da dívida nacional
através da obtenção de bons resultados escolares. Tal contribuiria para a melhoria dos
resultados escolares e para a formação de jovens empreendedores e motivados para a
construção de um país mais desenvolvido e socialmente justo.

