
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: Secundária com 3.º Ciclo José Estevão 

Circulo: Aveiro 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

      Considerando que: 

     - vivemos num mundo agressivo e de grandes mudanças, que precisa de mais  

       solidariedade e de dirigentes empenhados; 

     - sendo os organismos dirigidos por adultos e aparecendo estes na comunicação  

       social a fazer a sua divulgação, não é dado o devido relevo e a necessária  

       visibilidade às propostas, iniciativas e actividades desenvolvidas pelos Jovens; 

     - os Jovens participam insuficientemente em organizações de carácter político e social,  

       em projectos de voluntariado, entre outros projectos extracurriculares; 

     - os Jovens portugueses de hoje estão pouco motivados e consequentemente pouco 

        preparados para intervir na sociedade; 

     - os Jovens ignoram a importância que a participação cívica tem no seu futuro; 

     - as escolhas profissionais serão tanto mais seguras e conscientes quanto melhor 

  conhecerem a realidade social em que estão inseridos. 

 

 

 

 

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

 



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. 

1.  A criação de um site em que sejam promovidos e incentivados debates periódicos e a 

participação em actividades de carácter cívico, sob a forma de forum, com Jovens e sobre 

temas do seu interesse. 

 

 

2. Que sejam criadas condições que permitam aos Jovens a participação em actividades 

cívicas, sem prejuízo para a sua carreira escolar.  

 

 

3. A mentalização dos Jovens para uma intervenção gradual bem sucedida de modo a que 

possam interagir e integrar as direcções de organizações de carácter cívico, dando-lhes 

possibilidades de indicar propostas e discutir as já existentes, de votar e de aparecer na 

comunicação social para darem conta das actividades e intenções.  

 


