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 SECUNDÁRIA MANUEL DE ARRIAGA
Círculo: FAIAL
Sessão:BÁSICO

Projeto de Recomendação:

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

Como todos nós sabemos, o nosso país enfrenta, neste momento, uma grave crise
económica, finaceira e social. Perante um tema tão atual e que afecta praticamente toda a
população, decidimos propor medidas que nos parecem simples e de fácil concretização, por
parte de nós jovens.
A nossa primeira medida é fundamental para que todas as famílias apresentem um equilíbrio
financeiro. Temos a perfeita noção que quando se gasta mais do que se tem, torna-se difícil
contornar a situação, e ao tentar remediar a situação muitas vezes fazem-se novos
empréstimos para cobrir anteriores, ou seja, criam-se dívidas para pagar dívidas, e assim
sucessivamente. É o chamado efeito bola de neve, que ao descer uma encosta vai
aumentando a sua dimensão até se tornar quase uma "avalanche financeira".
Outro aspecto fundamental para todos nós, jovens e adultos, é o saber gerir um orçamento
familiar. Como é que nós podemos contribuir na gestão financeira da nossa família? Podemos,
desde já, aprender a gerir o dinheiro que os pais nos disponibilizam e encontrar estratégias
eficazes para o seu uso, tais como: sempre que possível trazer lanche e/ou almoço para a
escola, em vez de comprar no bufete; reconhecer no telemóvel um mero instrumento de
comunicação e como tal ter consciência daquilo que é necessário ou supérfulo, recorrendo a
soluções económicas e práticas; tentar reutilizar roupa dando-lhe novo aspecto - porque não
recriar novas peças com aquelas que temos e já não gostamos? Criar na escola um banco de
roupa, promovendo a troca e aquisição de novas peças.
A nossa terceira medida vai de encontro à necessidade de poupar. A poupança deve ser um
hábito desenvolvido o mais cedo possível. Se desde muito novos começarmos a encher o
nosso mealheiro, estamos a preparar um futuro mais confortável e despreocupado
finaceiramente. Propomos que em disciplinas como a de Formação Pessoal e Social se
eduquem os jovens para a Economia.
Em jeito de conclusão, estes são alguns dos muitos aspetos que cada um de nós pode pôr em
prática no sentido de contribuir para minimizar a crise. Esta “geração SE” pode marcar a
diferença. Somos a "geração SE" pois não sabemos se vamos ter emprego, se vamos ter de
emigrar e se vamos poder dar de comer aos nossos filhos. Portanto fica aqui o apelo: se
querem mudar o vosso futuro, nunca se esqueçam que nada se consegue sem esforço, e que
todas as nossas conquistas são fruto do nosso empenho e dedicação. E já agora, que tal
começar a poupar?

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

1. Não gastar mais do que aquilo que se tem.

2. Aprender a gerir o orçamento familiar.

3. Criar hábitos de poupança com vista a um futuro mais confortável.

