
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: Instituo de S. Tiago da Sobreira Formosa, Circulo de Castelo Branco 

Circulo:       

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

De acordo com o artigo nº48 da Constituição da República:"Todos os cidadãos têm o direito 

de tomar parte na vida política e na direccção dos assuntos políticos do país", deste modo, 

enunciamos as nossas medidas de modo a incentivar os jovens ao interesse pela participação 

civíca e política, e para sublinhar a importância da sua contribuição na resolução de 

problemas, com capacidade de argumentação na defesa de ideias. 

 

 

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

 

1. Para termos uma participação activa na sociedade, e fazermos ouvir as nossas opiniões de 

uma forma cívica, necessitamos de um órgão que permita expôr as nossas idéias e opiniões.  

Assim, defendos a criação de uma Agenda Municipal da Juventude, como um meio para 

participar activamente de modo pessoal e social na nossa sociedade. 

 

 

2. Criar um Banco Voluntário Escolar, de modo a valorizar e promover o voluntariado, em que 

possa haver um encontro entre a oferta e a procura de voluntários e organizações. Assim, 

haverá um maior incentivo à solidariedade, ao apoio dos mais carenciados e desfavorecidos. 

 

 



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. Introduzir um novo programa na disciplina escolar de Formação Cívica, visando uma melhor 

formação e participação cívica dos jovens a nível político e social. Esta seria implementada 

desde o primeiro ano do primeiro ciclo até ao nono ano - terceiro ciclo. de modo a que, os 

alunos conseguiam adquirir e formar uma opinião sobre os assuntos políticos, sociais e 

morais. Deste modo, os jovens estarão mais informados e prontos a participar mais 

activamente na nossa sociedade. Apostar-se-á na formação dos professores para que estes 

estivessem aptos a leccionar a disciplina.  

 


