
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 Básica2º e 3º Ciclo com Ensino secundário de Celorico de basto 

Circulo: Braga 

Sessão: Escolar 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

No mundo actual sempre em transformação as mudanças surgem a um ritmo tal que muitas 

vezes dificulta a divulgação  e o conhecimento real dessas mudanças num período anterior á 

sua implementação. Por outro lado as mudanças que afectam os jovens nomeadamente ao 

nível da educação são feitas á sua rebelia e sem ter em conta as suas opiniões ou aspirações. 

Só que os jovens  melhor que ninguém sabem o que querem para o seu futuro, podem ser 

participativos, podem ser empenhados, podem fazer a diferença, no entanto, em muitas 

situações os jovens não têm forma de mobilização, forma de discutir as questões que lhes 

dizem directamente respeito, ou que lhes interessam. Os jovens são críticos e só precisam de 

encontrar formas de intervenção e participação pública efectivas que lhes permitam 

mobilizar-se e dessa forma apontar os caminhos que lhes interessam.  No mundo actual o 

exemplo do que aconteceu em França e na Grécia deve alertar as forças políticas e sociais 

para as graves situações que podem ser criadas pelo isolamento e alheamento em relação ás 

preocupações e interesses dos jovens. 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

1.  Criar um enquadramento legal que viabilize um papel mais participativo e interventivo das 

associações de estudantes, nomeadamente dotando as Associações de verbas que permitam 

operacionalizar o seu funcionamento e criando as condições materiais que lhes permitam 
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uma intervenção efectiva . 

 

 

 

2. Criação de rádio-escolas em todas as escolas, a funcionar sob a tutela da associação de 

estudantes ou um grupo de alunos nas escolas onde não existe associação de estudantes. As 

rádio-escolas deveriam ser um espaço de divulgação cultural mas também de discussões de 

temática, relacionados com assuntos de educação do associativismo ou outras. Um espaço de 

intervenção na comunidade. 

 

 

3. Criação de um fórum englobando todas as escolas públicas do país na internet, no qual os 

alunos possam debater questões, tirar dúvidas, apostar na mobilização dos jovens, em 

questões relacionadas com a defesa do ambiente, a solidariedade, o associativismo, etc.  

      

 


