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 de Alcochete
Circulo: Setúbal
Sessão: Secundário

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

Com as medidas criadas pretendemos uma clara mudança na forma de pensar e de agir em
sociedade. Assim, nós, os mais jovens, passaremos a ter uma maior participação na vida social
e política do país, o que irá permitir que as nossas ideias sejam tomadas em consideração.

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

1. Quanto à intervenção política e pública pede-se a realização de estudos nos quais estejam

contemplados os problemas e as ideias defendidas pelos jovens portugueses, de modo a
intervir efectivamente na política do seu país. Pretende-se a realização destes estudos a
partir, por exemplo, de referendos feitos aos alunos do ensino secundário (ex. aborto,
problema para o qual os jovens com menos de 18 anos não foram auscultados).
Acrescenta-se a necessidade de uma maior divulgação de informação, sobre instituições e
sites já existentes, em que os jovens possam ser ouvidos,através de diversas formas de
publicidade, tais como a implementação de anúncios publicitários nos fórum estudante
(revista distribuída mensalmente pelos jovens), no site do ipj e na criação de tempo de antena
na televisão para os mais jovens poderem expressar as suas ideias.

2. Pretende-se criar um grupo de acolhimento voluntário, dentro da população escolar, onde
os alunos de vários países possam discutir os problemas de integração de cada cultura e
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possam participar em diversas actividades (como, por exemplo, visitas de estudo que lhes
dêem a conhecer o país em que estão inseridos), mas também partilhar as suas culturas,
criando uma semana em que se apostará na demonstração de hábitos e costumes diferentes.

3.

