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:Agrupamento Vertical de Escolas de Avis
Círculo: Portalegre
Sessão:Ensino Básico

Projeto de Recomendação:

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

As ideias que constam no nosso projeto de recomendação visam o incentivo aos jovens para a
formação na área da agricultura, pecuária e cultivo de cereais uma vez que o sector primário é
a nossa principal fonte de riqueza. Um adequado desenvolvimento poderá criar mais postos
de trabalho e contribuir, eventualmente, para a criação de empresas de transformação dos
produtos aumentando assim o 2ºsector pois é conveniente produzir e consumir produtos de
origem nacional.

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

1. Disponibilização de verbas para o efeito, seguindo projetos apresentados com objetivos
bem definidos e específicos. Essas verbas deverão ser unicamente usadas para os fins a que
forem atribuídas. Deverá haver fiscalização, não só à forma como estão a ser aplicadas as
verbas mas também aos trabalhos e atividades que daí surjam.

2. Criação de gabinetes de apoio social dentro das escolas, não só para o estudo das
necessidades económicas de cada família mas também para participação em projetos
cunjuntos com a comunidade escolar. Deste modo seria também de valorizar a criação de
centros para trocas de material escolar, roupas e alimentos para situações previamente
sinalizadas
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3. Como forma de reduzir os custos energéticos mensais de aquecimento na nossa escola
(aquecimento que em si é muito insuficiente), porque este problema é real e uma vez que é
sentido na pele diariamente, a nossa proposta vai no sentido de se instalarem painéis solares
em todos os blocos para aquecimento das salas de aula.

