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 da Povoação
Circulo: Região Autônoma dos Açores
Sessão: Secundário

Projecto de Recomendação:
Exposição de motivos:

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

Os jovens devem participar mais activamente na sociedade para se tornarem adultos mais civilizados,
ou seja, para se tornarem verdadeiros cidadãos. Para tal têm de atender a certas medidas,
enquadrando-se no âmbito da política, da família e da educação.
POLÍTICA :
Parece-nos que há que rever o conceito da palavra “política”, porque os jovens, na sua maioria, ao
pensarem na política pensam, sobretudo, na acção de alguns políticos e sempre ligada aos partidos, o
que origina um certo descrédito, indiferença, que leva a não se sentirem responsáveis pela sociedade
em que vivem. Assim não haverá uma nova geração que faça frente e tente solucionar aquilo mesmo
que nós jovens criticamos.
Ser político não é pertencer a um partido, mas é, antes de mais, ter um sentido de cidadania e do bem
comum, trabalhando para que participemos todos e cada um para um melhor bem-estar da sociedade.
FAMÍLIA :
Neste sentido à que se deixar educar no respeito pelas instituições, sobretudo, a da família, da escola e
todas as que podem contribuir para o seu desenvolvimento.
Há que ver que os jovens de hoje, na sua maioria, crescem sem experimentarem um grande número de
carências, que são superadas única e somente pelos pais que tudo fazem para proporcionar o melhor
para os seus filhos, sem que estes experimentem as dificuldades que isso exige.
A uma juventude doce (os pais tudo fazem para que os filhos não sofram aquilo que os pais sofreram)
corresponde uma vida um tanto ou quanto apática, sem grandes ideais, egoísta e que dá maior
importância ao parecer e ao ter do que ser.
EDUCAÇÃO :
Há uma urgente necessidade de incentivos a nível da educação. A juventude de hoje não é persistente,
vive na passividade e na indiferença. Os jovens já não se interessam em saber o que aconteceu, o que
acontece e o que acontecerá no mundo onde habitamos.
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Medidas propostas:

(redigir com clareza e objectividade, sem alíneas)

1. EDUCAÇÃO:
Temos jovens estudantes com grandes capacidades que necessitam de uma melhor atenção por parte
do governo regional, uma vez que alguns não têm meios financeiros para prosseguirem estudos e assim
se perdem grandes potenciais para o desenvolvimento da nossa região. Não chega facilitar o crédito,
isso por vezes inibe o estudante tendo receio da conclusão do processo universitário.
No caso do estudante se deslocar da sua região, por motivos de estudo, o governo deveria realizar
acordos com entidades, de modo a garantir alojamento aos mesmos, e aquando da finalização do dito
estudo, o governo devia dar prioridade aos estudantes locais.
Uma vez que existe pouca competição no meio escolar, devia haver maior número de incentivos, de
modo a que os alunos fossem mais empenhados. Também deveriam existir jogos culturais.

2. FAMÍLIA:
Hoje em dia os jovens tornam-se independentes das famílias muito cedo, assim não permitem que
estas acompanhem o seu crescimento, formação, desenvolvimento intelectual. A família tem um papel
fundamental no que diz respeito aos jovens, pois esta deve incentivar e persuadir os mesmos a nivel da
educação e da integração em associações/grupos.
Existe muito facilitismo, as famílias não conseguem educar os seus filhos de uma forma íntegra, por
vezes estes não seguem a via mais correcta. Assim, os pais deveriam ser mais severos e rigorosos,
exigindo uma boa educação dos filhos. Só assim os jovens poderão ter a capacidade, de no futuro,
vingarem na vida, como cidadãos com uma boa formação e educação, podendo assim se integrar no
sistema social, viabilizando desta forma um bom exemplo a seguir para futuras gerações.

3. POLÍTICA:
Os políticos deviam adequar os seus discursos à faixa etária dos demais interlocutores, assim os jovens
teriam maior facilidade em penetrar no mundo da política.
Os políticos também deviam dispensar algum do seu tempo a clarificar os jovens a nível da política, pois
estes, ao não terem contacto com a mesma, não sabem o que ela exige (propostas: realização de
palestras atractivas e dinâmicas, convívios entre políticos e jovens, sessões organizadas entre a escola e
o governo regional com o intuito de fazer com que os alunos se integrem na política).

