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: Agrupamento de Escolas de Pampilhosa da Serra - Escalada
Circulo: Coimbra
Sessão: Sessão Escolar

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

O ponto de partida é a necessidade de participar, de agir. Porém, como se
pretende uma acção em prol da sociedade, é necessário que as energias sejam
orientadas em benefício desta. Assim, carece de uma intervenção activa, dinâmica,
pronta e eficaz, que só é possível se a formação dos jovens for direccionada numa
educação e formação em que o sentido crítico para a cidadania seja uma realidade
efectiva. Justifica-se, portanto, uma noção clara de valores, de sentido ético, em que o
respeito pelos interesses colectivos sejam um nortear da acção destes.
A incidência do voluntariado nas propostas entende-se, pela sua natureza, como
essencial na formação integral do indivíduo, bem com numa sociedade rica em valores,
predominante na ética e, na acção evoluída. Convém não esquecer, que esta sociedade
tem a responsabilidade de dar o espaço necessário para que esta intervenção cívica
tenha lugar e sentido, atendendo a que estes, serão e farão o futuro da mesma.
Note-se que o papel do voluntariado é de estrema importância na integração e
formação das pessoas, contribuindo assim na formação de cidadãos “activos”, como
pode ainda potenciar capacidades e competências para a vida profissional. Não menos
importante, é a possibilidade de colmatar lacunas ao nível da intervenção do Estado em
áreas sociais de considerável importância, bem como abrir caminhos que possam
atenuar os efeitos negativos de uma sociedade onde o individualismo leva, com
considerável frequência, a uma atitude de indiferença em relação ao “outro”.

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

1. Criar uma actividade extracurricular no ensino secundário que promova a
participação dos jovens em actividades de carácter social, com o objectivo de os
sensibilizar para a importância do voluntariado na sociedade civil.

2. Incentivar os jovens a integrar, através das autarquias, associações cívicas que
possam colaborar com instituições de solidariedade social, destacando a participação
destes na dinamização de espaços culturais, lares de idosos e outros espaços de
interesse público.

3. Incentivar o voluntariado dos jovens na sociedade civil através de campanhas
publicitárias (rádio, TV, outdoors, etc.), de forma a sensibilizá-los para a importância
de uma cada vez maior participação cívica.

