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Identificação da Escola: Escola de Tecnologia e Gestão de Barcelos
Circulo: Braga
Sessão: Secundário

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

Citando Habermas que dizia que a verdade se descobria através da discussão, o debate foi
aberto a toda a comunidade escolar e da Sessão Escolar resultou o Projecto de
Recomendação da Escola que aqui apresentamos.
A participação cívica não se resume apenas ao recenseamento ou a actos eleitorais mas, à
participação de cada um de nós como cidadão na vida activa da nossa sociedade. Participar na
vida pública implica conhecer alguns valores como a tolerância, a solidariedade e a bondade.
Mas como podemos melhorar a sociedade? Com atitudes! É necessário mobilizar os
cidadãos!!! Como? Através da motivação dos jovens para os problemas de exclusão social e
de pobreza que se escondem no nosso país, por vergonha… Não basta sinalizar ou alertar! É
preciso mobilizar! Como? Através da motivação dos jovens para o voluntariado e através do
reconhecimento dos seus talentos (pessoais e profissionais).
Pela sua coragem e sentido de iniciativa os jovens são o “motor” da sociedade e com fortes
parcerias podem contribuir para a construção de um futuro diferente e melhor. Como dizia
Agostinho da Silva “a coragem não se deve empregar a combater mas a construir”.
Como podemos construir uma sociedade mais coesa? Através do incentivo à participação do
cidadão na sociedade em que se insere – VOLUNTARIADO. Os actuais movimentos cívicos de
voluntariado carecem de articulação com os programas curriculares das escolas. Por um lado,
é necessário promover e sensibilizar para os valores – construir – através da educação, por
outro lado, é necessário agir, ou seja, no âmbito de uma disciplina criar condições de
mobilidade efectiva dos alunos para contextos reais de projectos de ajuda em áreas como o
apoio a idosos, apoio a crianças, habitação, saúde, ambiente, defesa dos animais, entre
outras. È possível criar actividades, integradas numa disciplina, que transportem os alunos
para sentirem o cheiro real das desigualdades sociais, que desenvolva a sua vontade de ajudar
em troca de um sorriso afectuoso.
A partilha da experiência de alguns alunos/deputados, como voluntários, contagiou a
campanha a nível de Escola. Não devemos travar os bons sentimentos. Dizia uma
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aluna/deputada “Eu sou voluntária… e acreditem que durmo muito melhor…”, citando John
Ruskin “a maior recompensa do nosso trabalho não é o que nos pagam por ele, mas aquilo
em que ele nos transforma”.
A participação cívica dos jovens é um aspecto de elevada importância, dado que os jovens de
hoje serão os adultos de amanhã. É necessário que e os jovens reconheçam que a
comunidade é formada por cada um de nós e cada um de nós influencia a comunidade. Para
tornar o nosso dia-a-dia melhor bem como o das pessoas que nos rodeiam, nada melhor do
que o voluntariado. Com a realização destra prática, é possível realizarmo-nos pessoalmente
através a aplicação dos nossos talentos e ajudar as outras pessoas e a sentirem-se melhor.
Acresce ainda a necessidade de motivar os jovens para que estes se sintam realizados pessoal
e profissionalmente. O Estado deve apoiar os seus talentos e reconhecer publicamente o seu
valor através da publicitação na rádio, na televisão e na imprensa escrita. Só assim teremos
jovens/adultos que querem trabalhar e intervir civicamente no seu País.

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

1. Incentivo ao voluntariado:

É necessária uma intervenção do Estado na articulação entre o Ministério da Educação e os
agentes de educação e ensino com os programas de voluntariado para jovens das Instituições
Sociais e os alunos.
Ao nível do ensino secundário, o Ministério da Educação deverá integrar numa disciplina,
como opção, tal como é a disciplina de Educação Moral, conteúdos para a efectiva prática de
ajuda a instituições sociais.
O Estado através da divulgação de programas televisivos, publicidade institucional, divulgação
nas escolas e incutindo estes valores às crianças (programas educativos), é possível que daqui
em diante cada um passe a oferecer gratuitamente um bocadinho de si só pelo simples prazer
de ajudar o próximo.

2. Valorização do voluntariado na função pública:
Tal como outros valores são valorizados no recrutamento de funcionários para a função
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pública, também o exercer voluntariado o devia ser, pois uma pessoa voluntária tem valores
que merecem ser reconhecidos.

3. . Incentivo aos talentos dos jovens portugueses
O Estado deve reconhecer publicamente os talentos dos jovens, a nível artístico e profissional,
utilizando para o efeito o serviço público de televisão e outros meios de comunicação social,
apoiando a produção de programas educativos e que retratem bons exemplos nas diferentes
áreas da sociedade.
Este incentivo será uma motivação para a fixação dos jovens ao nosso país.
É possível aliar a utilização dos nossos talentos à prática do voluntariado utilizando os nossos
talentos para ajudar os que mais precisem. No caso dos artistas, podem utilizar o seu talento
para alegrar e trazer um pouco de cor à vida das pessoas que sofrem constantemente assim
como as pessoas vocacionadas para a área da saúde ajudam os doentes.

