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Identificação da Escola: Escola Básica Integrada do Carregado
Circulo: Lisboa
Sessão: Básico-Escolar

Projecto de Recomendação:
Exposição de motivos:

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

Como é do nosso conhecimento, mas não da nossa responsabilidade, o nosso país está a
atravessar uma grave crise, tanto económica como social. O que se pode fazer para
ultrapassar esta crise? O coletivo depende do individual, portanto temos de começar por nós
jovens.
Hoje em dia, em todos os meios de comunicação social são divulgados graves problemas que
se passam nas escolas públicas de Portugal, tais como: alunos com fome, sem material
escolar, necessitando de roupa condigna.
Tendo em conta esta situação apresentamos as seguintes medidas para tentar ultrapassar a
crise na nossa escola.

Medidas propostas:

(redigir com clareza e objectividade, sem alíneas)

1. - Como sabemos, existem alunos que estão a passar uma fase difícil, logo decidimos criar

uma banca com material escolar e roupas, os quais os alunos necessitados possam
aquiri. Para os manuais escolares ainda em vigor, endereçar convite de "gesto solidário" aos
antigos alunos da escola (agora no 10º,11º e 12º anos) que ofereçam os seus manuais
escolares dos 8º e 9º anos aos colegas destes anos que apresentam dificuldades em os
adquirir.

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.

2. Angariar fundos através da realização de trabalhos feitos nas disciplinas de Educação
Visual e de Educação Tecnológica (e noutras disciplinas caso surjam que permitam
desenvolver atividades escolares e adquirir material escolar. Participaçãp ativa da
comunidade escolar ( Encarregados de educaçãoe e familiares) na execução de pequenos
trabalhos artesanais e a venda dos mesmos revertendo os lucros para um fundo de visitas
de estudo.

3. Cada turma deverá criar uma horta pedagógica onde pudessemos semear e plantar vários
produtos hortícolas uns para serem vendidos nos dias formativos outros para serem usados
pelo Curso de Educação e Formação de Cozinha , visto a crescente procura dos seu serviços (
sopas, salgados, bolos, quiches…)

