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 André de Gouveia Évora
Circulo: Evora
Sessão: Secundário

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

O respeito pelo outro, a participação cívica de todos os cidadãos, o igualitarismo, entre outros
deveres cívicos, são temas de extrema importância nos dias de hoje e na actual sociedade.
Nós, como jovens e como futuro do nosso país temos um papel de importância relevante. Por
tal devemos participar activamente na educação para a cidadania nomeadamente a nível
escolar que é, afinal, a sociedade na qual nos encontramos inseridos actualmente.
A nossa participação cívica e o contributo para a melhoria do funcionamento (e não só) da
comunidade, é um assunto que cabe a todos, a fim de proteger e preservar o que é nosso.
Com a ajuda de muitos tópicos como o diálogo intercultural, a igualdade de direitos , entre
outros, as medidas que propomos são as seguintes:

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

1. Criar condições, ao nível de infra-estruturas e outros, para que os jovens com deficiência

possam participar plenamente na vida em sociedade. É importante haver edifícios públicos
com infra-estruturas para as pessoas com deficiência, pois essas pessoas têm o mesmo direito
e acabam por ser iguais a nós. O objectivo desta medida é a igualdade de direitos, que muitas
vezes não é respeitada.

2. Encontros autárquicos com comunidades dos jovens migrantes. Esta medida foi baseada na
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grande percentagem de jovens de nacionalidade portuguesa, que necessitam de se deslocar
para a embaixada só para tratar de um assunto com pouca importância, só porque são
imigrantes em Portugal. Os encontros com os responsáveis autárquicos, teriam por base a
resolução de muitos desses problemas.

3. Organizar actividades, eventos, clubes recreativos e festivais anuais para apelar a
participação cívica dos jovens numa primeira fase a nível regional, e se possível nacional e
internacional. Pensámos que ao criar actividades e eventos, os jovens poderiam ficar mais
interessados na participação cívica e na troca de cultura com outros jovens.

