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 de Escolas Coelho e Castro - Fiães
Círculo: Aveiro
Sessão:Escolar

Projeto de Recomendação:

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

Relativamente à 1ª medida proposta, os jovens, num patamar mais secundário, quando
ponderam mudar-se para outra área, têm em atenção a existência, ou não, de locais de
entretenimento e de propagação cultural que lá existam. Com a medida proposta, iria
conseguir-se diminuir o fosso cultural entre o litoral e o interior, por exemplo, entre o Porto e
Arouca.
No que concerne à 2ª medida, a justificação é a seguinte: a criação e fomentação de subsídios
irá promover a procriação e facilitará a tarefa dos pais em deixar que nada falte aos seus
filhos, fazendo com que eles (pais) não se privam, muitas vezes, de bens essenciais.

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

1. Criação de mais espaços de entretenimento e de divulgação da cultura, no meio rural, para
os jovens que para lá se deslocam.

2. Criação e fomentação de mais subsídios e apoios económicos com vista a melhorar as
condições de vida de pais e filhos.

3. .
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