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 Dr. Manuel Candeias Gonçalves
Circulo: Beja
Sessão: Escolar

Projecto de Recomendação:
Exposição de motivos:

(considerações ou argumentos que justificam ou enquadram as medidas propostas)

Numa altura em que os jovens são cada vez menos críticos e conhecedores do verdadeiro
mundo que os rodeia, é importante a criação de medidas que visam tornar os futuros homens
e mulheres em melhores cidadãos, que sejam activos, que respeitem o próximo, que tenham
opiniões bem fundamentadas e que tentem fazer-se ouvir. É também importante promover a
união entre os jovens, para que desta forma as suas opiniões tenham um maior impacto e que
sejam tomadas em conta, mesmo entre os nossos governantes. Desta forma conseguiremos
construir uma sociedade melhor, com lugar para todos.

Medidas propostas:

(redigir com clareza e objectividade, sem alíneas)

1.
Criação de uma página Web nacional, coordenada por todas as Associações de
Estudantes, com a finalidade de divulgar actividades e eventos organizados pelas diversas
escolas, de maneira a que estas se tornem mais unidas. Esta página Web deverá ainda conter
uma sala de debates, cujos temas sejam propostas pelas AE’s, para onde qualquer jovem
possa enviar as suas opiniões e sugestões.

2.
Criação de uma organização nacional sem fins lucrativos e com sedes regionais, que
promovam actividades com a finalidade de ajudar os mais necessitados.
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3.
Criação em todas as escolas, de um espaço de discussão, que dará lugar a debates de
diversos temas de índole cívica, política e cultural, com o objectivo de desenvolver as
capacidades críticas dos jovens e onde estes possam sugerir alterações (nas leis em vigor)
nas legislações.

