
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 B.2º, 3º C./ Sec. de Ourique 

Circulo: Eleitoral de Beja 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

A Europa como espaço desenvolvido e multicultural que é deve promover o diálogo, o 

associativismo e a solidariedade entre todos os cidadãos, começando pelos jovens que são a 

base da construção de uma sociedade com responsabilidade cívica. E nessa base deve estar 

sempre presente uma educação sólida e centrada nos valores Humanitários. Educação essa 

que deve ser fornecida pelos pais, pela escola e pela sociedade em geral.  

 

 

 

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

 

1. Orientação de uma opinião pública para o civismo, fomentando debates/programas 

televisivos. Procurando regulamentar/legislar acerca dos valores Humanitários a promover: 

televisão, jogos, publicidade, etc. … 

 

 

2.     Implementação de uma disciplina ao nível do secundário de cariz cívico, onde se 

discutam questões sociais e se elaborem projectos comunitários à escala internacional. A nota 

a esta disciplina integraria a média de acesso ao ensino superior.   

 

 

3.       



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. 

 


