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 Rainha Dona Leonor
Circulo: Lisboa
Sessão: Secundário

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

1.A fraca participação cívica dos jovens é um sério problema para democracia. Ora uma das
razões porque os jovens não participam é porque não se identificam com as actuais
estruturas partidárias. É neste contexto que a criação de assembleias de jovens nas
autarquias ou na Assembleia da República constituem meios privilegiados para ultrapassar
este problema.
2. O conceito de escolas auto-sustentáveis podem contribuir de forma decisiva para
transformar as escolas e promover a formação cívica dos jovens, visto que desde cedo os
habituam a assumirem responsabilidades em prol da comunidade em que estão inseridos.
3. Uma grande percentagem dos jovens, chegados ao 12º ano, ainda não sabem que
curso/faculdade pretendem ingressar. Embora se trate de uma questão de orientação
vocacional, a mesma pode constituir um excelente pretexto para uma reflexão alargada sobre
o mundo do trabalho, o esclarecimento.

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

1. Criação de assembleias consultivas de jovens nos principais orgãos de soberania, como a

Assembleia da República. Estas assembleias apartidárias, não apenas se destinam a veicular
as opiniões dos jovens portugueses, mas também devem servir como meios para estimular a
sua participação cívica.
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2. Criação de Escolas Auto-Sustentáveis. A auto-sustentabilidade deve ser um conceito
fundamental para o nosso país, mas também uma ideia que deve orientar o funcionamento
nas escolas. Não se trata apenas de rentabilizar os espaços escolares, mas também de levar
alunos e professores a desenvolverem actividades ou assumirem comportamentos que
contribuam para diminuir os investimentos públicos que nelas são feitos.

3. “Dia do Futuro”. Um dia para colectivamente reflectir sobre as perspectivas que se abrem
aos jovens em termos profissionais, mas também sobre o seu futuro enquanto elementos
activos e transformadores da nossa sociedade. Uma iniciativa que tem em vista uma maior
consciência social, através de um contacto mais estreito entre as escolas, as empresas ou
instituições e a sociedade em geral.

