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Identificação da Escola: ESCOLA EB 2,3 FERNANDO TÁVORA
Circulo: BRAGA
Sessão: BÁSICO

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

Atualmente, a mensagem que marca mais o nosso quotidiano é a presença, inevitável e
destruidora, de uma crise, que todos dizem que atinge todos os países do mundo e que nós
sentimos de perto na nossa vida. Assim sendo, não há lugar em que o tema dominante não
seja este e em que os discursos, por vezes imperceptíveis, nos apresentem cenários negros e
pouco otimistas.
Na verdade, o tempo é de crise e sentimos isso em contexto escolar e familiar. Por isso, as
medidas propostas têm como finalidade aliviar as consequências dessa crise para a
comunidade educativa e envolvente. Deste modo, todas a propostas apresentadas visam
minimizar o impacto da crise na vida quotidiano dos alunos e seus familiares.

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

1. Criação do "Dia da Saúde" nas escolas. Esta iniciativa tem como objetivo a criação de

equipas de alunos com o intuito de auxiliar pessoas idosa e doentes nas suas tarefas diárias,
levando também o conforto da companhia para essas pessoas que, habitualmente, vivem em
profunda solidão.

2. Criação de Bancos Solidários. Os alunos de cada escola seriam convidados a organizar
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recolhas de bens essenciais (roupa, alimentos,…) para ajudar colegas com mais dificuldades,
promovendo, desta forma, a partilha e a solidariedade.

3. Redução da energia usada na escola. Criação de uma consciência ecológica nos alunos,
através de várias campanhas, por forma a reduzir o consumo energético na escola.

