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 Ibn Mucana
Circulo: Lisboa
Sessão: Secundário

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

Aquando do início do projecto do Parlamento Jovem, as listas decidiram escolher temáticas
que, no seu ponto de vista, fossem importantes e pertinentes para um processo de discussão
e tomada de decisões que contribuissem para a mudança de práticas quer a nivel escolar,
quer a nivel local. O objectivo é operacionalizar as medidas propostas e torná-las eficientes.
As várias listas enveredaram por vários caminhos, mas ambas com a mesma vontade:
problematizar situações para as quais pudessem ser encontradas soluções através das
propostas apresentadas.
Por isso, todas as propostas que foram efectuadas vêm ao encontro das preocupações e
ideias que as listas têm para poderem melhorar as áreas do voluntariado e do ensino, na
sociedade portuguesa. Focámos estes dois assuntos pela pertinência que ambos têm na
sociedade actual. Consideram-se ainda fundamentais, tendo em conta o contexto actual da
sociedade portuguesa e os problemas sociais a ela inerentes, as medidas apresentadas que
apontam essencialmente para questões cívicas e pedagógicas.
Por isso, todas as medidas que foram apresentadas vêm ao encontro destas preocupações e
ideias , que reflectem uma postura dos jovens face à sua inserção na escola e na sociedade do
seu tempo, projectando uma mudança que contribua para a melhoria do bem estar social.

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

1. Com o objectivo de desenvolver ligações entre as pessoas da sociedade actual,frágeis por

si, decidimos propor a criação de um gabinete de voluntariado a nível escolar e local. A nível
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escolar, com o intuito de promover o sucesso educativo,desenvolver nos alunos a
consolidação de competências, ou apoiá-los em dificuldades mais prementes.Visa o apoio
gratuito a todos os jovens, particularmente aos de estratos sociais menos
favorecidos.Disponibilizam assim um vasto leque de opções de explicações, sem qualquer tipo
de custos, dadas por alunos, com capacidades para o efeito e avalizados pelos professores.A
nível local, com a criação de gabinetes nas Juntas de Freguesia, constituindo bolsas de
voluntários, que se disponibilizariam para a formação de uma base de dados.Posteriormente,
seriam contactadas face às necessidades das instituições.

2. Tendo em conta a especificidade dos diversos cursos do Ensino Secundário, considera-se
que o programa de Português da área de Ciências e Tecnologia, deva ser revisto de forma a
serem leccionados conteúdos mais funcionais aos alunos, sem abolir no entanto a literatura
portuguesa.

3. Após observarmos as médias de entradas nas Universidades, no sector público e no sector
privado, recomendamos uma revisão das médias de acesso às Universidades públicas, com o
objectivo de colmatar as disparidades que existem actualmente entre ensinos privado e
público.

