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 /3 Afonso Domingues
Circulo: Lisboa
Sessão: Distrital

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

O projecto Parlamento dos Jovens, dirigido aos alunos do Ensino Secundário, foi
indexado ao Plano Anual de Actividades através do Clube Cidadania Europeia da ESAD Cidadania Global. A Língua Portuguesa utilizada como um instrumento de missão de paz no
Mundo permite-nos , no compromisso do respeito pela Declaração Universal dos Direitos
Humanos, e Década das Nações Unidas da Educação para o Desenvolvimento Sustentável
(2005-2014), organizada pela Comissão Nacional da UNESCO em Portugal, contribuir para a
sua dinamização na nossa escola. O tema seleccionado pelos nossos alunos não é novo. A
escola enviou os primeiros compromissos para contribuir para diminuir os problemas
ambientais em Dezembro de 2006. O lema já era então…Mude, Reduza, Desligue, Recicle,
Ande a Pé e o sítio www.climatechange.eu.com muito visitado. No início do ano o Clube
Cidadania propôs como objectivo a pesquisa de informação e conhecimento sobre o que é
uma ECOESCOLA e o que poderá vir a ser no Futuro e o que localmente poderemos conseguir
na nossa escola e na comunidade escolar.
Neste contextos os nossos alunos comprometem-se a envolver-se em acções cívicas de
divulgação de:

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

1. Apresentação, divulgação e sugestões para o aproveitamento e aplicação de água, energia

e lamas, com recurso a power point e demonstrações práticas dos processos inerentes ao
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trabalho desenvolvido numa ETAR.

2. Divulgação e promoção de associações ambientais: pretendemos dar a conhecer alguns dos
problemas ambientais do nosso país, através de algumas das causas defendidas por
determinadas associações ambientais. Oportunidade também para dar a conhecer o trabalho
desenvolvido por essas associações e dar a oportunidade aos alunos de ajudar algumas delas
através de voluntariado.

3. Compostagem e factores que interferem na compostagem: como incentivar as nossas
escolas à prática da compostagem.

