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 Profissional de Coruche
Circulo: Santarém
Sessão: Secundário

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

No âmbito da nossa participação no projecto Parlamento dos jovens, nós, enquanto grupo de
deputados representantes da Escola Profissional de Coruche, nesta sessão distrital, iremos
através deste nosso projecto de recomendação propor as medidas por nós eleitas para
solucionar o tema apresentado a debate: “A participação cívica dos jovens”.

Consideramos que este tema apresenta bastante pertinência na nossa actualidade, isto
porque, sendo os jovens o futuro, devemos ser nós a agir de modo a melhorar a situação
actual do país.

É com a intenção de resolver este problema, que propomos criar uma associação de jovens
que promoverá a participação dos jovens na vida cívica, assim como, a sua interacção com a
restante população.
Esta nossa associação, em parceria com as empresas locais e com a restante população,
basear-se-á em actos de voluntariado que terão em conta a participação activa e consciente
dos jovens na informação e reflexão sobre temas actuais, como os direitos humanos; a
violência no namoro; o relacionamento inter-geracional ( entre idosos e jovens e jovens e
crianças) e intercultural; redução das “doenças da civilização” (stress, obesidade, diabetes,
hipertensão), fruto do sedentarismo cada vez maior dos jovens, que hoje em dia se isolam
em casa, dependentes de novas tecnologias como forma de ocupação dos seus tempos livres.
Consideramos que ao continuarmos com esta atitude ficamos impedidos de conhecer o
mundo em que vivemos e quais os direitos que temos e os deveres a que estamos obrigados
enquanto cidadãos de um país desenvolvido.
Para tal, propomos as seguintes medidas, que farão parte do programa de actividades da
nossa associação.

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. Organização de um Grupo de jovens que desenvolva acções de voluntariado,

nomeadamente a interacção entre gerações e culturas. Em parceria com Lares de Terceira
Idade, Centros de dia e Escolas, agendar-se-iam dias especificos para o desenrolar de
actividades diversificadas, como por exemplo, uma "hora do conto" (em que os idosos
partilhariam experiências da sua infância através de fotos e recordações).

2. Organização de um Grupo de Jovens que promova palestras sobre temas da actualidade nomeadamente o consumismo, os direitos humanos, a violência no namoro, o voluntariado, a
exclusão social, entre outros - promovidas em parceria com várias instituições locais como as
Escolas, a Câmara Municipal, Juntas de Freguesia, entre outros.

3. Organização de um Grupo de jovens que promovam actividades desportivas ao ar livre,
visitas guiadas e actividades lúdicas . Estas actividades serão desenvolvidas com o intuito de
combater as doenças da civilização e para que durante as férias os jovens tenham motivos
para sair de casa e aprendam a crescer juntamente com os outros jovens que os rodeiam.

