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: Secundária c/3.ºCEB de Figueira de Castelo Rodrigo
Circulo: Guarda
Sessão: Secundário

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

A Escola é uma instituição que se propõe contribuir para a promoção do educando como
pessoa e como membro da sociedade, deste modo, pensamos que a melhor forma de travar
os baixos níveis de envolvimento e interesse cívico dos jovens, será a criação de “Disciplinas
Cívicas” ou Projectos. As primeiras terão como principal objectivo incentivar o associativismo
ou seja mostrar à sociedade que estes também têm o direito de livremente e sem
dependências de qualquer autorização de constituir associações de modo a que seja para
estes uma motivação, pois somos nós os jovens o futuro do amanhã. Os segundos têm como
objectivos incentivar os jovens a participar na vida social, cultural e política, estabelecer uma
rede inter-escolas e um suporte de apoio informático para veicular e possibilitar a partilha de
informação e ideias e organizar encontros periódicos para debater os assuntos que
preocupam a sociedade.

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

1. Criar “Disciplinas Cívicas” de modo a incentivar o associativismo e os eventos culturais

2. Criar um “Farol Generoso” como promotor da cidadania

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.
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