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 do 2º e 3º Ciclos Frei Estêvão Martins
Círculo: Leiria
Sessão:4 de Março

Projeto de Recomendação:

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

Considerando que a crise:
É um problema mundial que atinge vários sectores económicos, financeiros e culturais.
É maioritariamente causada por gastos excessivos e prescindíveis que se reflectem em cortes
na educação, área imprescindível para a boa formação do individuo jovem.
Torna urgente dotar os estudantes das competências necessárias para que tenham um futuro
repleto de empreendedorismo, mesmo estando em crise.
Julgamos ser importante que os jovens dêem opinião sobre a conjuntura actual de crise, e
que se façam representar, pois é do seu futuro que se trata.
Posto isto, julgamos que as medidas indicadas refletem a preocupação dos jovens
relativamente ao que está para vir.
Ficamos expectantes sobre o impacto que este nosso projecto possa vir a ter no futuro.

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

1. Sensibilização dos alunos para as dimensões da crise, adaptando o programa de Formação
Cívica, dando possibilidade de acesso à plataforma criada a nível nacional para discussão da
crise.
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2. Criação de salas de estudo nas escolas onde os alunos com mais dificuldades vão ser
orientados e ajudados por colegas mais velhos e professores.

3. Criação de bancos de materiais nas escolas onde os alunos possam ir buscar manuais e
outro tipo de materiais escolares sem qualquer custo adicional para as famílias.

