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: Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Vagos
Circulo: Aveiro
Sessão: Secundário

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

1ª Medida: para que os orçamentos das escolas possam ser canalizados para investimentos
como materiais escolares gratuitos, computadores, espaços lúdicos, etc, o investimento em
energias renováveis pode ser um forte contributo na poupança de recursos financeiros.
2º Medida: Porque o ensino deve ser gratuito e promover uma efectiva igualdade de
oportunidades, o desenvolvimento de visitas de estudo deve ser incentivado e financiado, não
excluindo alunos que por carências económicas não possam participar nessas actividades.
3ª Medida: porque os planos curriculares incluem uma vertente demasiado teórica, não
preparando os discentes para uma dimensão prática e pragmática da vida. Por exemplo, seria
de todo o interesse que nos planos curriculares fosse incluída uma disciplina de saúde e
socorrismo para que perante situações inesperadas saber como agir.

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

1. Adaptação das escolas de forma a poderem reduzir o seu consumo de electricidade e de

energias fúteis, utilizando assim novas energias, tais como a energia eólica e solar.

2. Financiamento estatal para o desenvolvimento de actividades práticas, nomeadamente,
visitas de estudo enquadradas nos conteúdos programáticos.
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(incluindo espaços). Confira estes limites no seu texto antes de copiar e colar nos espaços previstos.

3. Revisão dos planos curriculares dos diversos cursos.

