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 EB 2,3/S de 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)

Atendendo ao fraco interesse e à pouca participação cívica dos jovens na nossa sociedade
actual, procuramos contrariar essa tendência participando no Projecto “Parlamento Jovem” no
presente ano lectivo.
Porque vivemos numa sociedade cada vez mais virtual, onde os jovens interagem, cada vez
com maior frequência, através das novas tecnologias. O individual sobrepõe-se ao colectivo,
tornamo-nos comodistas e acentua-se um consumismo desenfreado. Os jovens limitam-se a
esperar que os acontecimentos ocorram por si só, não se reunindo para reflectir e participar
nos vários problemas da nossa sociedade. Preferem não ter trabalho, uma vez que “fazer
coisas” é exigente e exige responsabilidades.
Assim, apresentamos a seguinte proposta:

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

1. Criação e dinamização da Rádio Escolar. Com este projecto, pretendemos criar um espaço
de intervenção dos jovens do nosso Agrupamento. Um espaço que dê azo à criatividade e a
responsabilidade dos jovens. Porque os mesmos devem aprender a intervir civicamente para
que a sociedade lhes dê mais atenção.
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