
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 Básica e Secundária da Ponta do Sol 

Circulo: Madeira 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Como alunos e jovens consideramos importante que os cidadãos se motivem a participar na 

vida pública e sejam igualmente motivadores dessa participação. Só assim podemos dispor de 

uma maior concepção dos valores como a tolerância, a solidariedade e o bem comum, que 

são essenciais para que haja harmonia na vivência em sociedade. E assim torná-la mais justa, 

equilibrada e mais humana.Se conseguirmos fazer respeitar as diferenças entre as pessoas, 

incentivar a preocupação pelo outro e ensinar a olhar para a comunidade como uma 

preocupação comum, de todos nós, acima dos interesses de cada um, estamos a contribuir, 

para um futuro melhor para Portugal, para a Europa e para o Mundo.    

 

 

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

 

1. Criação de Fóruns de debate de questões e problemáticas da sociedade, a fim de criar uma 

aproximação entre os cidadãos e a vida pública, onde os jovens teriam apoio e seriam 

esclarecidos das suas dúvidas relacionadas com a temática. Também nestes seriam realizados 

outras actividades como passatempos, concertos, concursos, concentrações temáticas e 

muitas mais actividades que iriam atrair as camadas mais jovens.    

 

 

2. Cultivar a aproximação dos jovens com os sistemas de decisões públicas, que lhes 

proporcionasse uma maior informação acerca do que se passa na vida política. Deste modo 
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apelamos a promoção de estágios para jovens em instituições públicas. Estes realizar-se-iam 

nas férias escolares e seriam promovidos pelas escolas. Os cargos a desempenhar seriam nas 

mais variadas instituições públicas, como os tribunais, secretariados, autarquias e municípios.    

 

 

3. Apostar na formação. Nas escolas, mais especificamente na disciplina de formação cívica, 

actualmente desenvolvida nos 2º e 3º ciclos, seriam uma forma eficaz de incutir a 

necessidade da participação cívica, sobretudo nas camadas mais jovens. Nesta disciplina 

seriam desenvolvidos vários projectos relacionados com a defesa do Planeta/Ambiente, um 

tema muito actual, que desperta o sentido cívico dos jovens e ao mesmo tempo permite-lhes 

dar aso a sua imaginação e a desenvolver o seu espírito empreendedor. Também seriam 

criadas associações que despertasse nos alunos um sentido direccionado para o voluntariado, 

deste modo, criavam várias actividades em que o tema base fosse o voluntariado e ao mesmo 

tempo aprendiam a importância da entre ajuda numa sociedade que se quer justa e 

pacífica.      

 


