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 Emídio Navarro
Circulo: Setúbal
Sessão: Secundário

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

Neste mundo cada vez mais global, é essencial, ao ser humano, estar consciente da sociedade
em que está inserido. Não é só ter conhecimento dos seus direitos mas também dos seus
deveres, no país, na Europa e no Mundo.

Somos nós, os jovens, que podemos mudar a sociedade no futuro. Temos o dever, como
pessoas, de ajudar a tornar este meio em que nos inscrevemos mais justo, mais saudável e
mais igualitário.

Temos, então, como objectivo desta participação, chegar ao maior número de jovens e fazer
uma pequena diferença nas suas mentalidades, por vezes desinteressadas; apresentamos,
então, as seguintes medidas para colmatar estas necessidades, que englobam alguns tópicos
de abordagem tais como: Opinião Pública, Diálogo Intercultural, Intervenção Politica e
Pública, entre outros.

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

1. Criação de uma “quinzena cívica” para o ensino secundário, concretizada com a realização

de projectos da área da participação cívica e divulgada entre a comunidade envolvente de
cada escola.

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. Implementação de uma disciplina complementar a Área de Projecto, uma iniciativa que
daria pelo nome de “Função Cívica”, não estando esta sujeita a avaliação/apreciação anual, e
sendo atribuída ao Conselho Executivo de cada escola a decisão de adoptar a iniciativa ou
não.

3.

Criação de um website que englobe diversas áreas de interesse público e actual,
derivadas de assuntos externos/internos, a fim de se poder extrair dados estatísticos,
tendo em conta a participação dos jovens e de todos os cidadãos.

