
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 com 3º Ciclo da Gafanha da Nazaré  

Circulo: Aveiro 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Num tempo em que as tecnologias aliciam os jovens para vivências mais virtuais, que 

privilegiam o individualismo, em que o contacto directo é cada vez mais reduzido, a 

participação cívica dos jovens poderá passar por um reforço do associativismo e pelo 

voluntariado jovem. 

Preocupa-nos o modelo que é apresentado aos jovens pelo nosso sistema de ensino. Por 

exemplo que a entrada na universidade tenha apenas como critério a classificação académica. 

Outros países têm critérios mais abrangentes o que ajuda a uma maior participação cívica, 

cultural, desportiva. 

O recente prémio atribuído pelo Ministério da Educação aos melhores alunos de cada escola 

vai na mesma linha de apenas valorizar as notas conseguidas.  

Assim, os poucos jovens que se dedicam a projectos de voluntariado ou outras formas de 

participação cívica, acabam prejudicados ao optarem por se dedicar a tornar a nossa 

sociedade mais solidária, em detrimento do estudo. 

Consideramos que a escola deve formar homens e mulheres completos e neste momento não 

está a seguir pelo melhor caminho para o conseguir.  

O voluntariado jovem pode assumir diversas formas mas a intervenção na sociedade 

envolvente deve ser valorizada, desenvolvendo nos jovens uma atenção aos problemas dos 

que estão mais próximos.  

Reconhecemos que não é fácil a participação… Hospitais, IPSS que se dedicam a trabalhar 

com crianças desfavorecidas, com idosos, com pessoas com problemas de toxicodependência, 

com os “sem-abrigo”, com alunos com dificuldades de aprendizagem, com imigrantes.  

Tantas são as situações em que grupos organizados de voluntários poderiam fazer a 

diferença, ajudando a minorar problemas sociais. 

A humanização da escola passa também por dar melhores apoios aos alunos mais 
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carenciados. Essas carências podem ser a vários níveis. Não podendo numa única medida 

propor soluções para todos os problemas, centramo-nos nas dificuldades de comunicação dos 

alunos que chegam às nossas escolas sem um domínio mínimo da língua materna. Essas 

dificuldades de comunicação limitam e retardam a integração desses jovens na escola e na 

sociedade.  

Uma aposta decidida na aprendizagem da língua seria potenciadora de outras aprendizagens, 

da partilha de saberes e do respeito por outras culturas, prevenindo segregações geradoras 

de disfunções sociais e conflitos. A participação, nessas aulas, dos pais que tivessem 

disponibilidade seria incentivada, para que também eles se familiarizassem com a língua, o 

que seria uma mais-valia nos empregos e facilitaria o acompanhamento dos filhos no seu 

percurso académico e no seu novo contexto social. 

 

 

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

 

1. Definir na lei o apoio das escolas ao voluntariado jovem.  

Esse apoio passaria pela disponibilização de informação quer sobre projectos já existentes 

quer sobre as regras para a criação de novos projectos.   

Pressupunha ainda criar condições na escola para o desenvolvimento de projectos de 

associativismo juvenil/voluntariado, através da cedência de espaços e apoio humano.  

O apoio ao voluntariado jovem passaria também pelo registo no processo individual e nos 

diplomas/certificados desses dados e que eles fossem tomados em conta, dando vantagens 

no acesso à universidade (implicava mudanças nas regras de acesso) e na procura de 

emprego. 

 

 

 

2.  Promover alterações no enquadramento legislativo, visando uma melhor integração 

cultural e social dos jovens estrangeiros, quer os originários da União Europeia quer os extras 

comunitários.  

Essa inserção implicaria ajudá-los a adquirir um domínio mínimo da língua materna antes de 

começarem a frequentar as aulas de todas as disciplinas. 
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3.     

 


