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 Secundária de Vagos
Circulo: Aveiro
Sessão: Escolar

Projecto de Recomendação:
Exposição de motivos:

(considerações ou argumentos que justificam ou enquadram as medidas propostas)

1. Fundamentação
- os valores da cidadania europeia devem ser cultivados tão cedo quanto possível;
- o encontro com outras culturas é muito importante para a formação da personalidade e
para a construção da autonomia de cada aluno;
- os alunos têm de adquirir e transportar, ano após ano, volumosos conjuntos manuais e
materiais de apoio em suporte papel;
- muitos desses materiais são pouco apelativos, pouco motivadores, pouco económicos e
pouco amigos do ambiente;
- os alunos estão cada vez mais receptivos a aprender através da realização de actividades
tendo como suporte as novas tecnologias.

2. Fundamentação
Esta medida possibilitaria:
- reduzir os gastos de electricidade;
- cultivar o espírito ecológico;
- desenvolver parcerias com empresas da região;
- efectivar o projecto eco-escolas;
- preservar a qualidade de vida das gerações futuras.

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.

3. Fundamentação
- os alunos têm de adquirir e transportar, ano após ano, volumosos conjuntos de manuais e
materiais de apoio em suporte papel;
- muitos desses materiais são pouco apelativos, pouco motivadores, pouco económicos e
pouco amigos do ambiente;
- os alunos estão cada vez mais receptivos a aprender através da realização de actividades
tendo como suporte as novas tecnologias;
- a aquisição de competências no domínio das novas tecnologias é cada vez mais um factor
de empregabilidade no futuro.

Medidas propostas:

(redigir com clareza e objectividade, sem alíneas)

1. Realização de intercâmbios escolares na União Europeia para alunos do Ensino Secundário.

2. Instalação de painéis solares nas escolas.

3. Aprender hoje com as ferramentas de trabalho de amanhã.

