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 com 3º Ciclo do Ensino Básico S. Pedro
Circulo: Vila Real
Sessão: Secundário

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

"Os jovens são o mundo de amanhã"
Esta máxima utilizada por políticos, entidades internacionais, e outros, parece estar a
desvirtuar-se, já que a preparação dos jovens para o futuro não está a cumprir-se neste
mundo exigente materialmente e tão negligente espiritualmente.
O "Ter" tem vindo a ocupar o lugar do "Ser" e os jovens actuais são acusados de inoperância
social, desajustamento comportamental, ausência de espírito, de entreajuda, em suma, de
falta de solidariedade.
Sem dúvida que, numa primeira análise parecem viver alheados de todos os problemas sociais
e políticos, mas o certo é que a maior parte das vezes, basta um pequeno gesto e são eles que
mais rapidamente aderem a causas com determinação, força e sinceridade.
É com os responsáveis políticos, com os civis e com a escola que se devem incrementar
incentivos fulcrais, levando os jovens a aderir e a participar na vida comunitária, cívica e
política. Um país ou qualquer insituição que não acredite nos jovens não poderá ter sucesso. É
por essa razão que devemos criar oportunidades, para os jovens possam contribuir para o
processo de transformação da sociedade. De que forma? É essa a pergunta que se impõe.

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

1. Criação de uma organização escolar, sem fins lucrativos, com o principal objectivo de

incentivar, sensibilizar e formar os jovens para as causas sociais e políticas. Esta organização
seria constituída essencialmente por jovens e teria a colaboração de outros elementos da
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comunidade educativa. Nesta iniciativa pretendemos criar um “parlamento de alunos”,
aproximando-o o mais possivel da realidade.Para o efeito, formar-se-iam comissões de
trabalho para discutir e analisar os problemas socais e políticos que envolvam a nossa escola.
Realizariamos, também, actividades de angariação de bens para os mais necessitados,
nomeadamente através da venda de trabalhos realizados pelos alunos da escola nas diversas
disciplinas, e organizariamos visitas a diversas instituições sociais.

2. Formação, pelas Autoridades locais, de um grupo de voluntários para jovens de modo a
implementar uma rede de inter-ajuda para resolução de problemas mundiais tanto políticos
como sociais, promovendo o intercâmbio de voluntários entre diferentes países.

3. Organização de acções de formação com o objectivo de ajudar os jovens a criar uma
opinião crítica sobre as diversas questões políticas que lhes dizem respeito. Estas opiniões
deverão ser levadas em conta na tomada de decisão do nosso governo.

