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/2,3 DE ÁGUAS SANTAS
Circulo: PORTO
Sessão: SECUNDÁRIO

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

A generalidade dos "media" e uma grande parte da opinião pública nacional têm assumido
posições muito críticas relativamente às atitudes, comportamentos, formas de pensar e de agir
dos jovens de hoje. Muitas vezes de forma injusta, a verdade é que os jovens têm
apresentado diferentes estereótipos passíveis de serem criticados pela restante sociedade.
Em nossa opinião, tudo isto não é totalmente verdade. São muitos os jovens que trabalham e
que, com esforço, vão conciliando com os estudos, outros apostam na prática desportiva de
forma equilibrada e sã, outros, ainda, nos mais diferentes sectores da intervenção social,
como na política, no voluntariado, na acção educativa, na saúde, no apoio aos idosos,etc.
Por estas justas razões, temos para nóis, que os homens de amanhã, são hoje os sonhadores
e construtores de um futuro melhor para todos. Esses SOMOS NÓS.

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

1. Caracterizar através de um amplo e minucuioso estudo de opinião as motivações e anseios
dos jovens (dos 14 aos 19 anos) a residir e a estudar e/ou trabalhar na Área Metropolitana do
Porto e/ou Distrito do Porto acerca dos modelos de regime político, de sistema de governo, de
regionalização, etc. que se pretendem para o nosso País, num ano em que todos
comemoramos o primeiro centenário da República.

2. Criar as condições necessárias para a organização de um encontro anual de assoiações de
estudantes do Ensino Secundário, onde cada escola nele representada pudesse expor as
opiniões acerca dos diferentes assuntos que mais afectam a sua comunidade escolar. Desta
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forma, todos daríamos o nosso contributo para o encontrar de soluções sempre no caminho de
uma escola mais justa, mais plural e mais democrática, de acordo com os nobres princípios
republicanos.

3. Implementar campanhas de sensibilização e de mobilização junto dos colegas mais novos
(2º e 3º Ciclos do Ensino Básico) contra os diferentes tipos de preconceitos (sociais, culturais,
religiosos, etc) a levar a cabo pelos alunos do 12º ano em cada um dos períodos lectivos.
Desta forma, contribuíamos para uma maior participação cívica e política dos jovens em idade
escolar.

