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

Identificação da Escola: Agrupamento de Escolas D. Maria II - V. N. Famalicão
Circulo: Braga
Sessão: Ensino Básico

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

Ouvimos a palavra crise todos os dias. A crise afeta quase todos e, em especial, a Europa.
Começou por atingir a Irlanda, seguiu-se a Grécia, Portugal, Espanha, alargandando-se ainda
a outros países. Atualmente, o nosso país sente imenso a crise, em todos os setores da
sociedade. Ela arrastou muitas famílias portuguesas para o desemprego, consequentemente,
os jovens sentem de perto os efeitos desta crise. Diariamente aparecem, nas escolas, alunos
desmotivados, desinteressados e até deprimidos, assim como com carências alimentares. Esta
situação afeta o rendimento escolar de muitos estudantes. Há estudantes que se veem
impedidos de prosseguir os seus estudos por motivos económicos. Hoje, mais do que nunca,
as escolas são chamadas a ajudar os alunos e

famílias, servindo refeições,

ajudando

psicologicamente e dando até outro tipo de apoios. As escolas precisam de reursos
financeiros e de profissionais especializados no atendimento a jovens e famílias (psicólogos e
educólogos, …).

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

1. Criar um projeto de âmbito nacional de apoio a alunos e famílias, nas escolas, devendo

disponibilizar pessoas habilitadas, bem como de alimentos para distribuir pelas famílias de
alunos mais carenciados.
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2. Elaborar um powerpint que aponte algumas medidas para combater a crise tais como:
poupar água, energia, papel, bem como reutilizar objetos.

3.

Apoiar emocionalmente, com a ajuda de professores e outros profissionais como:

psicólogos, sociólogos e educólogos, alunos e respetivas famílias.

