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: Profissional da Região Alentejo
Circulo: Portalegre
Sessão: Secundário

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

A Sociedadeactual cada vez mais exige aos jovens a "participação cívica", contudo nem
sempre estes estão motivados para tal. A densibilização à "particiapação cívica" deve partir de
diversas instituições que compõem a sociedade.
Uma das instituições é sem dúvida a família. Afamília representa um papel essencial na
formação do indíduo, porque deve-lhe incutir regras, normas e valores (solidariedade,
amizade, compreensão…). Por outro lado, a família deve ter a preocupação de fazer o
acompanhamento do indivíduo ao longo da sua formação, por forma a orientá-lo e integrá-lo
na sociedade.
A escola é outra instituição importante na formção sociale pessoal de cada um. Além da
função de transmissão de conhecimentos, não pode descurar a formaçãocívica dos jovens.
Grande parte da vivência do dia a dia é passada na escola,assim esta deve sensibilizar, alertar
e consciencializar para a importância da participação de cada um de nós, para termos uma
sociedade mais participativa e interveniente em questões que dizem respeito a todos nós
(ambientais, voluntariado,solidariedade…).
São tantas as pessoas que vivem em sofrimento diário, pessoas essas que não têm um lugar
na sociedade, que passam fome,pessoas que vivem em sotuações degradantes….
Como forma de motivar para a solidariedade, apresentamos duas medidas que apelam à
partcipação cívica.

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.

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

1. A escola deve promover um contacto mais estreito com instituições de solidariedade social,

no sentido de estabelecer eventuais colaborações e parcerias.
Sendo assim,a escola aolongo doanolectivo deve abordar esta temáica nalgumas
disciplinas,devendo apostar em trabalhos práticos que levem ao conhecimento darealidade
que nos rodeia (estudo diagnóstico) e detectaros problemas mais prementes das populações
locais. Por outro lado, os alunos podem colaborar com as instituições que desenvolvem este
tipo de trabalho,numa vertente de trabalho voluntário, nos tempos não lectivos, assim como
colaborar na recolha de bens de priemeira necessidade parafamílias carenciadas.

2. Incentivar à criação deAssociações Comunitárias.
Em concelhos com a tendência para o envelhecimento as associações de desenvolvimento
local devem promover actividades que permitam o enrequecimento cultural (artesanato,
educação de adultos, actividades lúdicas…) e resolução de problemas específicos de
deteminados sectores da população (solidão, depressão…)

3.

