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 Emídio Garcia
Circulo: Bragança
Sessão: Escolar

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

Tema do Ensino Básico: "Ultrapassar a crise"
O desenvolvimento de ações na escola relativamente à Cidadania e Voluntariado, deverá
passar pela participação ativa dos jovens, dinamizando iniciativas inseridas nos projetos ou
por vontade própria, no sentido de ajudar os outros. Os alunos devem comprometer-se
verdadeiramente na resolução de questões que afetam o seu bem-estar biopsicossocial,
individual e colectivo, no presente e no futuro. Os jovens compreendem-se com facilidade uns
aos outros e isso pode ser um elo de facilitação na resolução dos problemas, promovendo a
solidariedade e contribuindo para um mundo melhor e mais justo. Os alunos em articulação
com o Projeto de Voluntariado Jovem, Com os professores, Técnicos/Formadores externos,
com a Associação de Estudantes e outras instituições têm vindo a dinamizar ações que vão de
encontro ao tema do Programa Parlamento dos Jovens.

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

1. Criar um "banco" de livros, onde possamos deixar os livros que já não usamos, com o fim

de outros alunos se servirem deles.

2.
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2. Programa de voluntariado, em que os alunos com melhor aproveitamento escolar, possam
dar "explicações"aos alunos com fraco aproveitamento e que demonstram algumas
dificulddades.

3. Criar uma horta escolar, onde possamos praticar uma agricultura biológica e ao mesmo
tempo utilizar os produtos, de modo a poupar na despesa, oferecendo ainda alimentos aos
alunos carenciados.

