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 de Mário Beirão - Beja
Círculo: Beja
Sessão:Básico

Projeto de Recomendação:

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

Já todos ouvimos dizer que o Ano de 2013 será um Ano mais dificíl que todos os outros.
Enquanto que os custos crescem, o dinheiro, esse, é cada vez menos!
No âmbito do tema proposto pelo Parlamento dos Jovens 2013,"Combate à crise ", acho que
todos os cidadãos portugueses têm uma palavra a dizer sobre o assunto, daí termos
concorrido este ano ao Parlamento, para falar em nome da nossa escola, pais, professores,
auxiliares de educação e restante comunidade educativa.
E necessário não só mudar o rumo do nosso país como mudar também a visão das escolas
para este problema.
Esperemos que este seja mais um ano de debate com muita consciência cívica e atitude, e
que juntos possamos fazer a diferença.
Gostaríamos de terminar afirmando que a crise é o melhor método que pode influenciar as
pessoas ou os países, visto que traz progressos.
Fazemos das nossas palavras, as palavras de Einstein ao dizer que: "A criatividade nasce da
angústia, como o dia nasce da noite escura(…)Quem supera a crise supera-se a si mesmo,
mesmo sem ficar superado."

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

1. Reduzir a acumulação de cargos e o valor das reformas vitalícias.[Deputados, Vereadores,
Administradores, Ministros…]
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2. Incentivar e apostar na produção Interna do país a fim de aumentar o valor das
exportações e com isso equilibrar a balança comercial.

3. Implementar no currículo escolar a temática "Combate à crise nas escolas" para que este
assunto seja discutido em sala de aula numa disciplina a designar, para que os alunos não só
possam ter uma conciência cívica um pouco mais ampla sobre esta temática, sobre a crise, e
onde possam aprender a gerir o dinheiro, como também poderão contribuir com medidas
para ajudar as escolas.

