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 de Benavente
Circulo: Santarém
Sessão: Secundário

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

Nós não vivemos sozinhos, vivemos em comunidade e para que as pessoas se consigam
entender e não existam conflitos entre elas, é necessário que todos cumpram um conjunto de
regras. Estas regras vão permitir que todos possam viver da melhor forma e com o possível
entendimento entre todos.
No fundo com a cidadania percebemos que a nossa liberdade termina onde começa a dos
outros e que o conjunto de liberdades individuais, é a base da vida democrática. Ser cidadão é
estar atento a todas as decisões que são tomadas e que influenciam a nossa vida.
Para participar temos que conhecer os nossos deveres e direitos, perceber a importância da
igualdade de oportunidades, os direitos humanos, as diversas formas de voluntariado: a
defesa do ambiente, a solidariedade, a intervenção política e pública, o diálogo intercultural, o
consumo responsável, a realização pessoal…
Sabendo que estamos numa sociedade com profundas transformações, nós jovens não
podemos ser passivos nos locais de trabalho e nas Escolas. Deveremos ter espírito crítico.
Nas Escolas devemos promover a partilha de opiniões entre alunos, professores e ouvir
especialistas em matéria específica para que conduzam a acções inovadoras e poder-se
avançar com recomendações aos responsáveis políticos.
O Plano Anual de Actividades da nossa Escola, devem reflectir as intenções aqui enunciadas
e traduzir-se em Projectos de acção, cujos resultados sejam divulgados. Estes Projectos
devem incidir com parcerias realizadas com instituições do meio, nacionais ou internacionais.
É fundamental que a Escola forme em valores éticos, adequados à sociedade em que vivemos
tornando os seus alunos cidadãos participativos e informados sobre os grandes desafios do
mundo actual. Alunos informados, não podem estar desligados da política. Ela faz parte das
nossas vidas. Come connosco à mesa…

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.

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

1. A Escola tem de melhorar a interacção com o meio, fazendo uma boa divulgação
dos seus Projectos e a avaliação dos resultados desses Projectos.

2. O Plano Anual de Escola deve incluir Projectos dinâmicos direccionados ao meio
equacionando a igualdade de oportunidades, os direitos humanos, avançando com
propostas/sugestões para o poder político local, nacional ou mesmo internacional.

3. O Plano Anual de Escola deve incluir Projectos de voluntariado, associativismo,
ambiente, solidariedade, intervenção política e pública em parceria com instituições locais,
nacionais ou internacionais…

