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 Tecnológica e Profissional da Sertã
Circulo: Castelo Branco
Sessão: Secundário

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

A participação civíca dos jovens é uma quimera de muitas cabeças porque por participação
civíca podemos entender apenas algo como o voluntariado ou todo e qualquer acto que
envolva a vida social de cada um, potenciando assim, o desenvolvimento de competências
individuais e sociais em prole de uma sociedade que se pretende cada vez mais justa e
solidária. A actual sociedade marcadamente materialista e pautada por valores economicistas
e egoístas e em que o "EU" prevalece sobre o "NÓS" deve rapidamente inverter esta
tendência, incutindo-se nos mais jovens valores e competências, tais como: a solidariedade, a
tolerância, o respeito pelos outros, etc. Compete-lhes igualmente a eles contribuir para essa
mudança, dando-lhes "Vez" e "Vós".

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

1. A obrigatoriedade de uma quota de jovens em condições de elegibilidade para as eleições

autarquicas, legislativas e europeias.

2. Potenciar a criação e generalização de Conselhos Municipais de Juventude e maior apoio
por parte dos organismos estatais na criação de associações juvenis e de voluntariado.

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. Reestruturação dos currícula no âmbito da Formação Cívica e maior implementação de
projectos envolvendo a participação dos jovens no Plano de Actividades da Escola.

