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:Agrupamento de escolas da Corga de Lobão
Círculo: Aveiro
Sessão:Distrital- Básico

Projeto de Recomendação:

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

Para “Ultrapassar a Crise” que se instalou na sociedade e, por conseguinte, também nas
escolas públicas, há que inovar, reaproveitar/reciclar, rentabilizar e economizar:
. os temporizadores, redutores (aplicados a torneiras, autoclismos, iluminação interior e
exterior e a eletrodomésticos vários), a substituição de lâmpadas por outras mais
economizadoras e, se possível, leds, as luzes solares e o reaproveitamento da luz solar (para
iluminar e aquecer espaços, através, por exemplo, de estores subidos); estes dispositivos
poderão também ser aplicados em espaços públicos (casas de banho e iluminação pública,
que poderá ter sensores e temporizadores, podendo também ser substituída pela luz da lua e
das estrelas).
. o banco de material escolar usado (manuais, cadernos, lápis, canetas…) recolhido junto da
comunidade educativa para empréstimo/dádiva a quem dele necessitar, bem como de outros
objetos para reutilização e/ou venda e ainda de produtos comestíveis com um prazo de
validade perto de expirar/reduzido.
. os clubes/as oficinas (por exemplo de culinária, de costura, de pintura, de jardinagem…), as
aulas de substituição (direcionadas para estas e outras áreas, asseguradas por um banco de
professores, para onde seriam encaminhados os discentes, tendo em conta os seus gostos e
preferências) e o reaproveitamento dos materiais/produtos e mão de obra dos formandos
dos Cursos de Educação e Formação e Profissionais.
Estas medidas poderão ser aplicadas na sociedade em geral, bem como na Escola Pública, de
forma a tentar torná-la autossustentável e a efetuar poupanças significativas ao nível de
gastos vários (luz, água, alimentação, manutenção de materiais e espaços, entre tantos
outros).

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.

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

1. ª Aquisição/aplicação de dispositivos vários e reaproveitamento de recursos naturais.

2. ª Recolha/banco de material escolar usado para empréstimo/dádiva a quem dele necessitar
e recolha, junto de empresas/áreas comerciais das redondezas.

3. ª Criação de clubes/oficinas, melhor rentabilização das aulas de substituição e dos produtos
e serviços dos Cursos de Educação e Formação e Profissionais.

