
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/3 de Emídio Garcia 

Circulo: Bragança 

Sessão: Escolar 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Nas sociedades europeias do Sec. XXI a Escola deve consolidar e aprofundar o seu papel 

decisivo na criação de condições para a construção/autoconstrução de cidadãos livres, 

autónomos, empenhados e solidários. Para a concretização deste desígnio é fundamental que 

sejam tomadas decisões que facilitem uma inter-relação da Escola e, nomeadamente, dos 

alunos com as diversas realidades sócio-económicas e culturais da sociedade, através de 

normas que a enquadrem e estabeleçam claramente a impossibilidade de se verificarem 

prejuízos objectivos para os jovens que decidam participar, exercitando as suas competências 

e propensões cívicas. 

 

 

 

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

 

1. Promover uma participação activa de todos os jovens no associativismo escolar. 

 

 

2.  Propiciar actividades de relação com a comunidade, enquadrando condições de exercício 

da solidariedade activa, através de organizações voluntárias de intervenção social. 

 

 



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. Criar uma área curricular específica de Introdução à Política e de consciencialização cívica. 

 


