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Identificação da Escola: ETAP- Escola Profissional- Vila Nova de Cerveira
Circulo: Viana do Castelo
Sessão: Secundário

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

A sociedade do futuro necessita de Jovens responsáveis para a construção de um Mundo
onde todos tenham voz e vejam os seus problemas resolvidos. O Mundo pode e deve ser
melhor! Mas os jovens também precisam da sociedade, é ela que lhes deve atribuir o papel e
o valor que merecem, pois só assim a juventude se sentirá motivada a fazer mais. Nós somos
jovens, temos direito à cidadania, temos direito ao argumento e assim consideramos a
aplicação das medidas que propomos.
“Deixando a monotonia, optando pela união.”
Como nossa primeira medida, gostaríamos de levar a cabo uma junção entre sociedade e
tradição, fomentando a troca de ideias entre as camadas mais jovens da realidade social.
Deste modo, unir-se-ia a geração do futuro aos costumes, como também se poderia
desenvolver uma maior participação cívica em vários pontos como a nível político, a nível da
sexualidade, saúde, educação e assuntos cívicos usufruindo melhor das novas tecnologias.
Esta medida poderia contribuir para uma maior partilha de informação. A criação de
associações recreativas e até o aproveitamento das já existentes seria uma mais-valia para os
jovens, muitos encontrados “num mundo a parte” e com falta de interesse, mas também com
falta de ajuda e cooperação daqueles que os rodeiam. Como tal, uma complementação entre
freguesias e uma união entre jovens cria uma unificação de interesses comuns.
Passaremos à apresentação da nossa segunda medida, que consistirá em fortalecer o modo
de informação e interactividade perante associações de voluntariado. Devido à escassa
procura pretendemos incentivar, promover e cativar os jovens para uma maior adesão a estas
mesmas associações, através de campanhas publicitárias e meios de comunicação
apropriados para a sensibilização da camada jovem para a ajuda comunitária. Seria mais um
objectivo da sociedade cumprido, e os jovens poderão demonstrar consciência e
responsabilidade. Tem-se denotado um aumento significativo nessas mesmas participações
cívicas, assim continuar com esta evolução positiva e notável para a população evidencia que
nós jovens podemos trazer benefícios para a nossa sociedade.
Para finalizar, apresentamos a terceira medida. No âmbito da disciplina de Formação Cívica,
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propomos uma inovação no seu plano escolar, devido ao incorrecto usufruto da mesma.
Pretendemos sugerir o seu devido uso para uma aplicação de metodologias dentro do espaço
social, abordando portanto temáticas de interesse cívico, invocando assim a correcta
participação e uma maior coacção da parte jovem. Esta medida visa optimizar e adoptar as
matérias no sentido de melhorar a qualidade da participação cívica. Por tudo o que já foi
exposto, apenas pretendemos assumir um papel relevante sendo alguns dos protagonistas da
peça a que chamamos a nossa realidade.

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

1. Criar organismos que tenham por objectivo estimular a interactividade entre jovens de

diferentes concelhos e freguesias.

2. Utilizar os meios de comunicação social para divulgar a actividade de associações de
voluntariado.

3. Estruturação dos Projectos Educativos das escolas de forma a reforçar a formação cívica
nas escolas.

