Escreva o nome da Escola, do distrito ou Região Autónoma em que se insere e a Sessão em que
participa (Básico ou Secundário). O projecto de Recomendação tem de respeitar os seguintes limites de
texto: exposição de motivos – 3300 caracteres (incluindo espaços); cada medida – 850 caracteres
(incluindo espaços). Confira estes limites no seu texto antes de copiar e colar nos espaços previstos.

Identificação da Escola: Etap- Unidade de Formação de Caminha
Circulo: Viana do Castelo
Sessão: Secundário

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

Consideramos este tema actual e prioiritário. Como jovens, exige-se uma preocupação
acrescida, já que o futuro depende de nós. A vida é só uma e a adopção de comportamentos
cívicos promotores do respeito pelo ambiente será, hoje e sempre, factor determinante para
uma vida futura com qualidade…A sensiblização ambiental deveria ser inserida nas aulas de
Estudo do meio(1º ciclo) e em Formação civica(2º e 3º ciclo).Por outro lado,no ensino
secundário esta vertente pedagógica nunca deve ser descurada,sendo pertinente inserir esta
sensibilização ambiental nas aulas de Educação Fisica,aliadas a práticas desportivas e
ambientais.O lema mente sã em corpo são articula-se com o meio envolvente,visto que o ser
humano não pode distanciar-se do meio em que vive.Ao mesmo tempo,e para além da
consciência ambiental promove-se a consciência civica bem como a responsabilidade social
perante um Mundo que é de todos e de cada um.Educar,respeitar,preservar!É um dever!

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

1. Aulas de sensibilização ambiental obrigatórias desde o primeiro ciclo mantendo-se ao longo

de todo o percuso escolar,com o objectivo de obtermos um desenvolvimento sustentavel.
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