Escreva o nome da Escola, do distrito ou Região Autónoma em que se insere e a Sessão em que
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Identificação da Escola: Escola Secundária Serafim Leite
Circulo: Aveiro
Sessão: Secundário

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

Os jovens sabem pouco sobre política.
Os jovens dedicam-se pouco a ajudar quem está à sua volta.

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

1. Introdução de temas sobre política na TV, mais especificamente introduzir esses temas em
horários em que o auditório abrange geralmente os jovens.

A televisão é quem mais controla os jovens de hoje em dia, talvez mais do que qualquer pai ou
mãe. Temos séries como os "Morangos com Açucar" que não nos levam a lado nenhum e são
um meio de "encher as nossas cabeças com lixo". Em vez de nos falarem sobre o futuro do
nosso país e de nos ajudarem nas nossas escolhas políticas, preferem ajudar-nos a escolher
o nosso namorado. Assim, com a nossa proposta, pretendemos que a televisão fale sobre o
que é a política, sobre os conceitos básicos que esta exige para que se compreenda tudo o
resto, como a Esquerda ou a Direita, e que nos enriqueça para que no futuro não sejamos
ignorantes neste tópico tão importante.

2. Incentivar os jovens ao voluntariado, tendo estes recompensas simbólicas.
O voluntariado é a maior prova de civismo e de solidariedade que qualquer jovem pode
prestar. A nossa proposta tem como propósito incentivar e valorizar o trabalho voluntário com
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recompensas simbólicas em áreas de maior interesse pelos jovens. O voluntariado é essencial
para que o nosso país siga para a frente e é necessário dar o devido valor, tanto do ponto de
vista qualitativo, como moral..

3. Promover debates entre os partidos “Juventude”.
A nossa última proposta quer dar voz aos jovens. Hoje em dia temos os partidos políticos, e
temos os “partidos da juventude” (JS, JSD, JP, JCP, BE*) que apenas organizam debates
internos. O que propomos é que estes “partidos” tenham reuniões em conjunto criando, desta
forma, propostas de interesse aos jovens, que irão ser apresentadas ao governo em exercício.
A juventude é uma área muito esquecida actualmente e nós, jovens, queremos e precisamos
ser ouvidos.

BE* - O Bloco de Esquerda não tem um “partido juventude”, a juventude está integrada no
próprio partido..

