
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 Domingos Rebelo 

Circulo: R. A. Açores   

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Atendendo à crescente clivagem entre as classes sociais é importante que os jovens, no seu 

quotidiano e ao longo do seu processo de formação, enquanto indivíduos sociais, possam ter 

contacto com realidades diferentes das suas e por vezes problemáticas, para que no seu 

presente e futuro sejam capazes de mobilizar as suas competências na resolução de tais 

realidades. 

São as vivências partilhadas e os indivíduos que se cruzam na nossa vida, que nos fazem 

crescer enquanto pessoa individual e social. 

 

 

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

 

1. Incluir no currículo da disciplina de Área Projecto conteúdos relacionados com as Ciências 

Políticas incentivando, nesta disciplina, projectos que fomentem e incutam em cada indivíduo 

o voluntariado. 

 

 

2. Conceber Associações Escolares, de carácter social, com o objectivo de angariar fundos 

monetários e bolsa de tempo para auxiliar as classes sociais mais desfavorecidas. 

 

 



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.       

 


