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 Gavião
Círculo: Portalegre
Sessão:Básico

Projeto de Recomendação:

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

É impossível ignorar a crise em que a Europa mergulhou.
Resultado da globalização económica em que vivemos, a crise espalhou-se pelos quatro
cantos do mundo e Portugal não foi exeção.
O projeto europeu parece ruir e, na queda, arrasta milhões de desempregados e de famílias
em desespero.
Por outro lado, a crise financeira prolongada está a gerar uma crise de valores que ameaça
todos os países da União Europeia. A sociedade hoje em dia tornou-se mais aberta e plural,
mais intercultural, assumindo melhor as diferenças, mas também tornando-se mais insegura,
violenta, tendendo para a repressão e até para um individualismo egoísta e esvaziado de
valores de relações interpessoais.
Trata-se não só de uma crise económica mas também de uma crise de mentalidade, de
esperança, de fé no futuro.
No mundo atual em crise, económica e de valores, torna-se urgente a criação de um país de
cidadãos responsáveis e atuantes, conscientes da necessidade de ajudar os outros. Estamos
num tempo em que ninguém pode sentir-se de fora, se hoje são os outros a necessitar de
ajuda, amanhã poderemos ser nós.
Em momentos de crise há que prevenir e, com um pouco de inteligência e até de imaginação,
procurar evitar ser uma das vítimas da situação. Pequenas medidas podem ajudar a reduzir
despesas e a garantir uma melhor gestão do dinheiro.
O que fazer para minimizar o problema?
Entre muitas formas de intervenção possíveis, o voluntariado é, sem dúvida, um caminho ao
nosso alcance que nos trará muitas compensações. O voluntariado pode ser um caminho de
ajuda aos outros e de realização pessoal.

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

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.

1. Criar um grupo de voluntariado na escola a que pertençam alunos, professores e
funcionários para auxiliar as famílias mais afetadas pela crise.

2. Consciencializar pais e alunos sobre a crise de valores que a sociedade atravessa, em
debates sobre o crescente consumismo, o desperdício, os modelos de famílias atuais, o
aumento de divórcios, o aumento da violência doméstica, as pressões económicas e o stress
social das famílias.

3. Reformular a constituição da Assembleia de República, nomeadamente reduzindo o
número de deputados e os anos em que estes podem exercer os seus mandatos e,
simultâneamente conferir-lhes maior responsabilidades.

