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/3 D. Egas Moniz-Resende
Circulo: Viseu
Sessão: Secundário

Projecto de Recomendação:
Exposição de motivos:

(considerações ou argumentos que justificam ou enquadram as medidas propostas)

Somos um grupo de alunos que presta Voluntariado na Associação Portas P’ra Vida Associação de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente do Agrupamento de Concelhos do Vale
do Douro-Sul – Centro de Actividades Ocupacionais de Resende (C.A.O. de Resende). Esta
Associação acolhe pessoas com deficiência, procurando desenvolver actividades que
promovam as suas capacidades e desenvolvam a sua autonomia.
Somos todos diferentes uns dos outros! Muitas vezes rejeitamos algumas pessoas porque
achamos que “não são normais”, porque têm um aspecto diferente, mas é nessas pessoas
que, muitas vezes, existem seres humanos fantásticos, de grande valor e que têm muito para
partilhar e para ensinar.
Com o desenvolvimento da Humanidade cada vez se torna mais urgente abordar
determinados temas ligados aos problemas do mundo actual, das pessoas, dos nossos
amigos e familiares. O Voluntariado, no caso dos jovens estudantes, não é mais uma ajuda
extracurricular mas sim uma actividade em que prestamos o nosso cuidado, o nosso carinho e
nos empenhamos ao máximo na ajuda àqueles que , na verdade, merecem o nosso melhor.
Solidariedade é uma palavra que designa responsabilidade mútua, em que cada um se obriga
a ajudar todos em tudo aquilo que lhes é necessário. Voluntariado significa espontâneo,
instintivo, em que não há coação, aquele que se oferece, aquele que se alista
espontaneamente no exército, sempre pronto a defender a vida, a servir os outros.
Frequentemente, preocupamo-nos porque não temos umas sapatilhas da moda, ou o
telemóvel mais recente; preocupados com os bens materiais, esquecemo-nos do afecto. Para
estas pessoas com deficiência um carinho, um abraço, um sorriso significa tudo. É o afecto
que é importante, é a atenção, o sorriso que lhes dá esperança de viver.
Eles desenvolvem uma luta contínua e diária para serem melhores, para serem mais
autónomos, procuram dar tudo por tudo para alcançarem determinado objectivo.
Vamos sorrir para a diferença, vamos despir-nos de preconceitos, vamos acarinhar quem é
diferente, vamos partilhar através do VOLUNTARIADO
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Medidas propostas:

(redigir com clareza e objectividade, sem alíneas)

1. Introduzir na matriz curricular do ensino secundário uma área não disciplinar onde se
desenvolvam temáticas desta natureza;

2. Atribuir, à semelhança do Dia do Diploma, a Medalha de Mérito para os alunos que se
distingam na prestação de Voluntariado no seio da sua comunidade

3. Promover a realização de acções para os jovens estudantes como forma de os sensibilizar
para esta temática (voluntariado, solidariedade).

