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 Secundária com 3ºCiclo de Aljustrel
Circulo: Beja
Sessão: Secundário

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

O mundo actual apresenta desafios que implicam a consciencialização de todos e, em
particular, dos jovens, por ser neles que assenta a responsabilidades de os encarar e de, no
futuro, os procurar resolver.
Esses desafios - que tanto podem ser obstáculos como oportunidades, dependendo da forma
como forem vistos - abrangem áreas tão diferentes como o mundo profissional (o que fazer e
com que objectivos), a vida em sociedade (como agimos e interagimos) ou o ambiente (que
arrasta tanto as causas que escolhemos combater com as consequências do que escolhemos
fazer).
Numa época em que os jovens são bombardeados por um conjunto de estímulos (que vão da
vida "internáutica" ao mais clássico e comum "grupo de amigos"), consideramos importante
que seja proporcionado à juventude um conjunto de possibilidades que lhes permitam criar a
sua opinião, fazer as suas escolhas e determinar os seus percursos enquanto profissionais e
cidadãos, numa sociedade nacional e europeia cada vez mais envelhecida (de acordo com as
últimas estatísticas comunitárias), em que a participação cívica será determinante para uma
evolução social positiva para todos, de modo a combater o aprofundar das diferenças e
estimular a igualdade de oportunidades.
Assim, propomos que deverão ser consideradas:

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

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.

1. A programação e elaboração de campanhas de esclarecimento/sensibilização sobre

participação cívica (nas suas diferentes vertentes: voluntariado, participação política e
ambiente) direccionadas aos jovens de todas as escolas, de forma a estimular a sua
participação cívica, tanto a nível social como político;

2. Organização sistematizada e distrital de visitas a empresas e instituições, direccionadas
para os alunos do ensino secundário de modo a proporcionar a possibilidade de conhecerem
a diversidade de funções e percursos profissionais que existem na sua área de residência;

3. Estabelecimento de protocolos entre as escolas secundárias e organizações não
governamentais locais, direccionadas sobretudo aos alunos do ensino secundário, de maneira
a solicitar a sua cooperação nas diferentes actividades de apoio e voluntariado, como forma
de conhecimento e consciencialização da diversidade social que os rodeia.

