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. JOAQUIM DE CARVALHO
Circulo: COIMBRA
Sessão: ESCOLAR

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

1. Reconhecendo a necessidade de um papel mais interventivo dos jovens na sociedade e que
esse papel depende em grande parte da sua formação escolar;
2. Sabendo que a comunicação feita de jovens para jovens apresenta resultados positivos;
3. Sabendo que os jovens apresentam um espírito são e que com facilidade aderem a
iniciativas de solidariedade;

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

1. Propomos que se institua, em regime de voluntariado, um sistema tutorial,

a nível escolar, em que alunos mais velhos acompanham alunos mais jovens promovendo o
espírito de entrajuda, o relacionamento interpessoal e o valor do trabalho voluntário
tornando o meio escolar masi harmonioso e coeso e se ajude a eliminar a exclusão escolar e a
evitar comportamentos de bullying.

2. Sugerimos a implementação de um "Dia Profissional" em que jovens trabalhadores das
mais diversas áreas se desloquem às escolas esclarecendo dúvidas concretas dos estudantes
acerca da sua actividade profisional.
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participa (Básico ou Secundário). O projecto de Recomendação tem de respeitar os seguintes limites de
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3. Propomos a criação, por parte de organismos estatais, junto as escolas, de actividades de
aproximação de organizações de solidariedade credenciadas (AMI, UNICEF, CVP…) , por forma
a permitir o seu conheceimento pelos jovens e a sua associaçao e particiapção com essas
entidades.

