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 de Viticultura e Enologia da Bairrada
Circulo: Aveiro
Sessão: Secundário

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

A participação cívica dos jovens é um tema muito abrangente que pode ser entendido de
diversas formas, isto é, como os jovens se exprimem, por exemplo, perante os vários assuntos
que se lhes deparam no seu quotidiano e como actuam perante a sociedade.
É cada vez mais urgente que os jovens comecem a preocupar-se com assuntos como a saúde,
a política, o ambiente, a educação, o futuro e as tecnologias, pois todos nós sabemos que os
jovens são o futuro de qualquer sociedade e que é necessário uma consciencialização, por
parte destes, para uma intervenção e participação mais cívica na sociedade.

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

1. Atitude positiva dos jovens en relação ao planeta/ambiente para que haja uma intervenção

mais activa e duradoura.

2. Solidariedade e responsabilidade comuns em que os jovens constroem parte importante da
identidade do seu ser político, havendo participação energética dos jovens na sociedade para
que esta se torne cada vez mais desenvolvida.

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. A intervenção social dos jovens com vista ao seu maior envolvimento em causas sociais.

