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 EB 2/3 e Secundária de Penalva do Castelo
Circulo: Viseu
Sessão: Secundário

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

- Com a implementação desta medida todos os jovens iriam estar melhor preparados e ter
uma maior noção das dificuldades passadas em todas as associações, para a posteriori se
decidirem a participar ou não nestas.
- Sentir-se-iam muito mais úteis perante a sociedade, com este trabalho cívico e este poderia
ajudar na escolha da futura profissão, uma vez que os mesmos tinham tido oportunidade de
testar as suas vocações nos hospitais, centros de saúde, empresas etc…
Muitos jovens desconhecem os seus direitos e deveres, as medidas tomadas no campo
político e até mesmo os próprios partidos políticos (ideias defendidos por cada um deles e as
suas propostas). Assim, defendemos a implementação de sessões de informação e
esclarecimento jurídico e cívico por parte da Assembleia da República para todos os jovens.

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

1. Propomos que seja implementado ,no horário lectivo dos jovens de 12º ano, pelo menos

4h por semana de serviço cívico em associações e autarquias locais (Câmaras Municipais,
Juntas de Freguesia, Bombeiros Voluntários, Hospitais entre outros…)

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. Sessões periódicas de informação jurídica e cívica promovidas pela Assembleia da
República para todos os jovens.

3. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

