
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 Profissional Amar Terra Verde      

Circulo: Braga 

Sessão:  Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

A bondade é o único investimento que nunca falha." 

“As pessoas são solitárias porque constroem paredes em vez de pontes” 

(Henry David Thoreau - filósofo) 

Os projectos de voluntariado promovem nos jovens a solidariedade e a participação activa em 

questões sociais. A escola, para além de transmitir conhecimentos científicos, necessita de 

desenvolver competências de cidadania úteis à realização pessoal e profissional dos alunos. 

Para o efeito, pode promover a elaboração de projectos de voluntariado que serão uma mais-

valia para a comunidade através das suas actividades e resultados pretendidos. 

Na formação dos jovens estes projectos podem ser profícuos através da mudança de atitudes, 

do desenvolvimento da responsabilidade social, da aquisição de hábitos de solidariedade, e 

na realização pessoal. 

As medidas propostas tem por base a realidade concelhia onde se identificam situações 

sociais com carências que poderiam ser minimizadas com o desenvolvimento de  projectos 

deste âmbito de uma forma continua.  

Este tipo de iniciativas, além de motivar os jovens, valorizar a sua criatividade e competências 

pessoais e profissionais, prepara-os para a integração na realidade social. 

Actualmente, a participação cívica dos jovens não é muito significativa logo estes projectos 

servem também para incentivar a essa participação activa…. 

 

 

 

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

 

1.  Fomentar nas escolas projectos/programas de voluntariado e de intervenção social. 

 



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. Criar uma equipa de trabalho que envolva diversas instituições locais (Escola, Câmara 

Municipal, Centro de Saúde, Segurança Social e outras) para diagnosticar situações problema 

e  elaborar medidas de intervenção social de remediação e prevenção. 

 

 

3. Incentivar a escola e os alunos dos cursos profissionais a intervir de forma activa na 

realidade social do concelho, envolvendo-se nos projectos com a realização de trabalhos 

específicos da sua área (carpintaria, electricidade), reforçando, deste modo, a aplicação 

teórico-prática dos seus conhecimentos específicos do curso e de cidadania 

 


