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Identificação da Escola:  ESCOLA EB 2,3/S DE LANHESES 

Circulo: VIANA DO CASTELO 

Sessão: SECUNDÁRIO 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

                          PROJECTO DE RECOMENDAÇÃO: 

Motivos: Os deputados que representam esta Escola consideram prioritária a necessidade de 

consciencializar os jovens para a importância da formação/informação de valores éticos e de 

cidadania cada vez mais importantes na nossa sociedade. Têm a convicção de que apostando 

numa disciplina que comece a ser implementada o mais cedo possível na vida dos jovens, 

haverá menor risco de hipotecar o seu futuro no que diz respeito à sua construção como 

Pessoa responsável e consciente não só dos seus direitos, mas também dos seus deveres. A 

questão centra-se na sensibilização dos jovens para a importância da concretização de valores 

cada vez mais importantes na construção de um mundo mais justo. 

Assim sendo, os deputados da Escola EB 2,3/ S de Lanheses eleitos para a Sessão distrital do 

Parlamento dos jovens – Secundário, propõe as seguintes medidas: 

 

 

 

 

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

 

1.  Apostar na implementação de uma disciplina que aborde  temas relativos à postura cívica 

dos jovens (valores éticos e de cidadania) a ser  leccionada a partir do 1º ano de escolaridade, 

com  carácter lúdico e  continuidade nos currículos seguintes.Os Encarregados de Educação 

terão que ter  uma participação activa neste processo. 
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2. O Estado deve apoiar e comparticipar mais as associações e as organizações não-

governamentais, para que estas possam desenvolver mais actividades de solidariedade que 

envolvam os jovens. 

 

 

 

3.  Promover campanhas de solidariedade, debates, palestras que abordem temáticas 

referentes às necessidades dos cidadãos carenciados,  implementando  medidas para as 

combater, tais como: actividades de voluntariado começando pela comunidade escolar e 

pelos locais mais próximos, nomeadamente contribuindo com bens de primeira necessidade, 

acompanhamento de idosos e crianças ao longo de todo o ano e sensibilização da 

comunidade para a prática de solidariedade e voluntariado.   

 

 


