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 PROFISSIONAL DE ODEMIRA
Circulo: Beja
Sessão: Distrital

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

O grupo parlamentar candidato à sessão distrital em representação da Escola Profissional de
Odemira, considera que o tema proposta para debate é oportuno e de fundamental
importância dada a essencial participação dos jovens na transformação da sociedade.
Deste modo, as medidas propostas assentam no seguinte pressuposto.
Para que os jovens tenham uma intervenção cívica activa, concreta e relevante em termos
sociais é absolutamente necessário que o Instituto da Juventude, em articulação com o
Ministério da Educação, criem as condições legislativas e instrumentais necessárias que
tornem possível em cada ano lectivo aos jovens dedicarem de duas a quatro semanas de
serviço cívico numa instituição de solidariedade social. Esta actividade deve decorrer em
tempo de aulas e ser integrada no currículo nacional e objecto de avaliação formativa e
sumativa, no âmbito de uma disciplina da área sociocultural.

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

1. (Na área do voluntariado) Criação de um serviço social que permita aos alunos do ensino

Básico (3º ciclo e ensino secundário) desenvolver actividades de serviço cívico junto das
instituições de solidariedade social.
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2. (Defesa do Ambiente) Criar pontos de reciclagem em todos os locais e serviços públicos
geridos pelos jovens como participação cívica dos mesmos.

3. (Novas Tecnologias ao Serviço da cidadania) Fazer com que os idosos, e as crianças do
ensino básico do 1º ciclo aprendam a utilizar as novas tecnologias. Realizando oficinas de
aprendizagem orientadas pelos jovens, nas escolas, nas juntas de freguesia, e nos espaços da
internet dos municípios.

