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: BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SÃO ROQUE DO PICO
Circulo: AÇORES
Sessão: SECUNDÁRIO

Projecto de Recomendação:
Exposição de motivos:

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

No decorrer da História, a participação dos jovens na vida pública, apesar da sua importância,
tem-se revelado por vezes insignificante. Tal facto deve-se a inúmeras razões que são
conhecidas por todos, tais como, a originalidade dos discurso dos jovens e a linguagem muitas
vezes utilizada. Tudo isto contribui para a implementação de políticas que não vão de
encontro aos anseios dos jovens e que não contribuem para a criação das bases necessárias
para a construção de uma vida melhor e de sucesso.
Com o objectivo de estarmos a constribuir para o alterar da situação, propomos as seguintes
medidas:

Medidas propostas:

(redigir com clareza e objectividade, sem alíneas)

1. Cada Assembleia de Freguesia e Câmara Municipal

deve ter obrigatoriamente como

elemento no seu grupo de trabalho um jovem em represantação da escola e de todos os
Jovens para que, em local certo, possa apresentar novas medidas.

2. Criação do "Dia do Jovem Deputado", com a realização de diversas actividades com o
intuito de criar debate em volta de assuntos de importância social maior.
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3. Organização de eventos em parcerias com entidades responsáveis, Juntas de Freguesias,
Câmaras Municipais, CPCJ e outros, de modo a promover o civismo e consciencializar os
cidadãos para a importância do mesmo, actuando em áreas como a Prevenção Rodoviária, a
Educação para a Saúde, o Voluntariado, entre outros.

