
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 3º ciclo Gil Eanes, de Lagos 

Circulo: Faro 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Assistimos a um alheamento cada vez maior dos jovens, no que concerne à sua participação 

enquanto cidadãos, na "coisa pública". Sendo o hoje imediatamente pretérito, sendo o jovem 

paulatinamente adulto, bom seria que, desde cedo, a sua formação cívica, a formação de uma 

consciência interventiva, positiva, consequente,  ganhasse adeptos nas nossas escolas, 

criando um clima novo e uma nova forma de ser e de fazer política porque, afinal, tomos 

somos políticos. 

É neste âmbito que apresentamos as medidas que a seguir  propomos. 

 

 

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

 

1. Criar na Escola aquilo que poderemos designar por "Assembleia da Juventude". Inicia-se o 

processo de criação com a formação e listas, formadas por sete alunos efectivos e três 

suplentes, com um "Programa de Intervenção" em vários domínios, como o Ambiente, a 

Educação, o Turismo, entre outros. Segue-se um processo eleitoral . 

 

 

2. A lista vencedora apresenta na Assembleia Municipal a proposta de se criar no município 

uma Assembleia da Juventude, formada por jovens das várias escolas do concelho. Tal 

proposta assenta na formação de "Deputados escolares", constituindo a "Assembleia da 

Juventude" da sua escola que, em conjunto, formariam a Assembleia da Juventude Municipal. 



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 
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Esta Assembleia  reúne no princípio do ano lectivo com o Presidente da Assembleia Municipal, 

apresentando temas a debater com o Presidente da Câmara Municipal e os Vereadores, de 

interesse público. Elege-se a mesa da Assembleia, formada por um Presidente, que modera as 

sessões e dois secretários. 

 

 

3. A Assembleia da Juventude Municipal reúne, ordinariamente, em duas sessões, separadas 

por algum tempo, de modo a haver preparação dos "Deputados" em relação aos temas a 

debater, apresentando propostas, criticando medidas, sugerindo outras medidas … 

 


