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 de Maria lamas
Circulo: Santarém
Sessão: Secundário

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

Reconhecendo a importância da temática deste programa e a pertinência das palavras do
Exmo. Sr. Presidente da República no seu discurso comemorativo do 25 de Abril em 2007,
parece-nos imprescindível para a consolidação do nosso sistema democrático a motivação
dos jovens para a participação cívica.Esta pode manifestar-se de várias formas: ao nível das
instituições democráticas, com a integração em movimentos de juventude partidária e
consequente investimento na acção política como serviço público; através do cumprimento
assertivo das regras de participação e convivência democrática e dos deveres cívicos, como o
exercício do direito de voto; no âmbito pessoal, pelo voluntariado e colocando o seu tempo
ao serviço da comunidade ou integrando uma ONG e defendendo activamente temas de
interesse público. Consideramos que é ao nível da família que os valores e os princípios são
primeiro inculcados, e que é na escola que os mesmos se consolidam.

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

1.

A criação nas escolas de programas de voluntariado que envolvam todos os actores

da comunidade educativa (alunos, professores, pais e encarregados de educação, pessoal não
docente), que sustentem a implementação de projectos de intervenção cívica e de acção
social direccionados para as camadas mais carenciadas da população

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.

2.
Que a participação dos jovens nesses programas reverta para os seus diplomas do
Ensino Secundário e curricula sob a forma de “créditos curriculares”, e seja considerada no
acesso ao ensino superior e ao emprego.

3.

Criação nas escolas de clubes de ética, para dinamização de acções de motivação à

participação cívica dos jovens.

