
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: ES/3 Arqº Oliveira Ferreira - Arcozelo V.N.Gaia 

Circulo: Porto 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

“Os jovens na sociedade “ é um tema que está constantemente em discussão pois houve uma 

mudança brusca nos últimos anos. 

Este tema leva-nos a melhorar e/ ou corrigir o comportamento de todos nós, os jovens, desta 

sociedade sabendo que diversos valores não devem ser esquecidos mesmo que os tempos 

mudem. 

Os jovens de hoje lidam com as tecnologias e atrevemo-nos a ser, de todos os tempos, a 

geração com mais acesso a elas. Mas muitas das vezes não as utilizamos de facto para o 

importante, ignoramos o acesso a informações básicas, não nos instruímos e restringimo-nos 

à parte de lazer e divertimento. 

Existem os problemas frequentes nos jovens e também aqueles que são influenciados pelos 

maus ambientes familiares, divórcios e outros tipos de complicações. 

 O acompanhamento, na escola, em termos psicológicos, viria a ajudar nas escolhas futuras 

mas também no dia-a-dia, tentando dar equilíbrio a um jovem orientando para uma atitude 

mais correcta como cidadão e não optando por uma conduta incorrecta ou actos pouco 

sensatos.  

Para conviver em comunidade há que respeitar as culturas e diferentes opiniões; para tal 

utilizamos a heranças cultural de todo mundo, que podemos contactar quando visitamos 

museus, exposições ou simplesmente lugares diferentes de onde vivemos. 

 

 

 

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

 



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. 

1. 1- Haver acompanhamento psicológico aos alunos em geral,tarefa para a qual os psicólogos 

estão particularmente treinados mas que poderia ser efectuada por outros técnicos, ou seja, 

alguém qualificado que, em cada escola,possa ajudar a mudar o rumo dos jovens que não têm 

um bom estilo de vida e também para ajudar as escolhas futuras.Esta medida contribui assim 

para a diminuição de criminalidade e bullying nas escolas e ajudaria os jovens a encontrar um 

objectivo para os estudos. 

 

 

2. 2- Existir campanhas de sensibilização em que demonstrassem os danos e as 

irresponsabilidades que um jovem pode ter e quais as consequências e insucessos em casos 

de furto, de consumo de drogas, consumo de álcool em excesso e sexo sem prevenção. 

As campanhas sensibilizadoras serviriam para dar a conhecer e entrar em contacto directo 

com casos de jovens em que não foram bem sucedidos no seu trajecto de vida, como 

consequência dos seus actos estejam implicados problemas de saúde e outros. (Visita aos 

Establecimentos prisionais , Hospitais,p.ex.) 

 

 

3. Existir mais actividades extra curriculares ou ter uma aliança / parceria com determinadas 

empresas que ofereçam actividades para que os jovens possam enriquecer os seus 

conhecimentos e ocupar os tempos de forma útil, aprendendo a viver em sociedade.  (Gaia 

tem o Passaporte Cultura, p. ex.) 

 


