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: Profissional de Tondela
Circulo: Viseu
Sessão: Secundário

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

Através de acções de Voluntariado e Associativismo, os Jovens passam por experiências
únicas, enriquecedoras, onde aprendem a crescer e a valorizar-se. Pretendemos desta forma
incutir nos Jovens valores de Cidadania Activa. Apresentamos por isso alguns
exemplos/propostas de actividades de Voluntariado Jovem:
- Promover actividades desportivas para crianças desfavorecidas (sobretudo nas férias
escolares, como “tardes desportivas” ou “campos de férias”);
- Limpar matas e caminhos, assim como vigiar florestas no Verão, em época de incêndios;
- Acompanhar idosos e crianças, em lares de terceira idade e hospitais;
- Realizar arranjos diversos em casas de pessoas mais carenciadas;
- Sensibilizar autarquias e outras instituições para que se criem meios/equipamentos úteis
para as pessoas deficientes.

.

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

1. Medida Proposta

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.

A Participação Cívica dos Jovens deve partir de acções de Voluntariado e do Associativismo.
É a partir do Voluntariado e do Associativismo que se promove nos Jovens o espírito de interajuda, de amizade e solidariedade, valores indispensáveis na nossa sociedade, que se
pretende que seja cada vez mais interventiva e promotora de uma Cidadania Activa.
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