
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 Tecnológica e Agrária de Moimenta da Beira 

Circulo: Viseu 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Este projecto destaca a participação cívica dos jovens na sociedade através da criação de 

grupos de voluntariado que actuariam como núcleos de apoio ao estudo acompanhado em 

zonas de intervenção da escola, consideradas mais carenciadas, e mesmo sem ser 

carenciadas,na medida em que hoje o ritmo de vida é exigente, muitas crianças passam muito 

tempo sozinhas devido aos horários de trabalho dos pais. Seriam  também criados grupos de 

apoio à terceira idade, no sentido de fazerem companhia, conversarem e ouvirem aqueles 

que se encontram sozinhos(mesmo estando em Lares de Idosos ou Centros de Dia) . O 

Voluntariado passaria a ser um projecto que cada escola deveria promover, tendo noção que 

assim estariam a dotar os jovens de consciência para os problemas que estão à sua volta, e 

que na actual sociedade de consumo, a maioria da juventude ignora ou não dá demasiada 

importância. É necessário valorizar a juventude e destacar projectos positivos em que esteja   

envolvida, tendo as escolas o dever de deixar transparecer e até publicitar as tarefas de 

voluntariado como forma de responsabilizar quem estes integre e como forma de promover a 

própria escola. Cada estabelecimento de ensino deve ter a noção que está formar cidadãos 

futuros com responsabilidades na sociedade que integram. 

 

 

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

 

1. Dotar os horários de todas as turmas de um espaço - uma tarde, uma manhã - em que os 

jovens pudessem exercer as actividades propostas, tendo para tal apoio de professores que 
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integrariam o respectivo projecto. Durante este período de enriquecimento escolar, os jovens 

estariam a promover a escola como espaço de saberes e de valores que não ficam só dentro 

de portas mas são utilizados no exterior ao serviço da comunidade em que a escola se insere. 

   

 

 

2. Promover acções de formação/sensibilização para os jovens que desejassem integrar estes 

projectos, de forma a dotá-los de competências mínimas para as tarefas que viessem a 

desenvolver. 

 

 

3. Implementar, no processo de acesso ao ensino superior uma forma de os projectos de 

voluntariado serem valorizados, assim como outras experiências de trabalho, o que 

incentivaria cada vez mais jovens a integrar os projectos nas escolas.  

 


