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 Profissional de Esposende
Circulo: Braga
Sessão: Secundário

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

Hoje em dia os jovens não participam activamente na comunidade. As principais razões são o
facto de os adultos não levarem a sério a vontade de participação mais activa dos jovens na
sociedade, e a não sensibilização dos jovens para os problemas que os rodeiam. Com acções
de sensibilização pretendemos chegar ao lado sensível dos jovens, alertando-os para os
problemas da sociedade que os rodeia, apelando para uma maior intervenção na
comunidade. Estas campanhas serviriam não só para os alertar para os problemas mas
também para os informar como podem participar na resolução dos mesmos. Desse modo,
estas acções de sensibilização devem incidir na promoção do voluntariado, reforçando a sua
importância e facilitar o seu acesso aos jovens; no incentivo à formação de associações de
solidariedade formadas pelos jovens; na informação sobre instituições e associações
existentes na comunidade e acessos à mesma.

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

1. Promover acções de sensibilização para uma participação cívica mais activa por parte dos

jovens.

2. Promover um maior acesso ao voluntariado.

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.
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