
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-S Ribeiro Sanches de Penamacor      

Circulo: Castelo Branco      

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Na sociedade em que estamos inseridos todos temos o direito de participar civicamente e 

exprimir a nossa opinião, desde que devidamente fundamentada. Os jovens possuem um 

papel bastante relevante na sociedade de hoje, pois futuramente se tornarão adultos e a eles 

caberá governar o país. Tomando como ponto de partida o incentivo aos jovens de 

participarem civicamente, sugerimos o seguinte:      

 

 

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

 

1. Intervir numa mudança de mentalidades, tornando o voluntariado como factor com peso 

elevado no currículo de cada um. Assim, os jovens devem sentir-se na obrigação de o 

realizarem nos diferentes sectores, como saúde, protecção ambiental e animal, terceira 

idade. Sugerimos ainda que este estímulo surja nas escolas, sendo obrigatória a sua realização 

e tendo peso na avaliação de cada um.       

 

 

2. Tendo em conta a importância da troca de experiências e aquisição de conhecimentos 

através do diálogo intercultural, sugerimos mais intercâmbios entre as diferentes escolas da 

EU, sendo um factor fundamental para a conclusão do secundário.       
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3.       

 


