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 Básica e Secundária das Flores
Circulo: Açores
Sessão: Escolar

Projecto de Recomendação:
Exposição de motivos:

(considerações ou argumentos que justificam ou enquadram as medidas propostas)

Mais de mil milhões de pessoas no Mundo vivem com um rendimento inferior a 1 dólar
(=0,76€) por dia. É pensando nos 11 milhões de crianças que morrem anualmente com a
idade inferior a 5 anos, que propomos a criação de clubes nas escolas, com o objectivo de
angariar fundos (e outras ajudas) para enviar para instituições de apoio social, para estas
ajudarem quem realmente precisa. Com a criação destes clubes estamos também a incentivar
os jovens a apoiarem os mais necessitados.
Propomos também que periodicamente se desloque um político diferente à escola para dar
uma palestra, expor as suas ideias partidárias e incentivar os jovens a interessar-se pela
política, pois o nosso país e a própria cidadania dependem dela e, como os jovens de hoje são
os homens de amanhã, é muito importante que eles se interessem pela política. É igualmente
necessário o conhecimento dos jovens sobre a Constituição, bem como o funcionamento dos
órgãos de soberania, para que mais tarde os jovens possam desempenhar cargos políticos e
possam governar o nosso País respeitando o direito, a justiça e a democracia.

Medidas propostas:

(redigir com clareza e objectividade, sem alíneas)

1. Propomos a criação de um “Clube de Solidariedade” nas escolas, com características de

associação juvenil, com o objectivo de levar a cabo acções de apoio social aos mais
desfavorecidos, dentro e fora do nosso país.
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2. Propomos a presença periódica nas escolas de políticos ou representantes de órgãos de
soberania, a fim de fomentar, nos jovens o gosto pela participação cívica, através da
participação em colóquios, expondo as suas ideias políticas e o funcionamento dos mesmos
órgãos de soberania.

3.

