
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 Sec. c/. 2º e 3º CEB Dr. Manuel Fernandes  

Circulo: Santarém 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

1.Com esta medida pretendemos que os jovens possam integrar em instituições de 

solidariedade, como a instituição criada na nossa escola (Juventude Amiga).  

Através de instituições de solidariedade temos a certeza que a grande maioria dos jovens irá 

desenvolver um sentimento de ajuda com as pessoas que mais necessitam. Esta ajuda doada 

voluntariamente pelos jovens e pela instituição, será uma ajuda que poderá ser feita de várias 

maneiras e de acordo com a(s) necessidade(s) da(s) pessoa(s) em causa. A ajuda poderá ser 

em termos de vestuário, de alimentação, de medicação e de mobiliário.  

Pretendemos também que todos os jovens que integram nestas instituições, possam reflectir 

sobre a desigualdade vivida na nossa sociedade, que pensem nos outros e não apenas em si e 

que através do seu trabalho desenvolvido em prol da sociedade se sintam cidadãos realizados 

por ajudar o próximo. 

2. Esta medida procura colmatar a falta de diálogo existente nas escolas, através da discussão 

de diversos temas da actualidade como assuntos políticos, sociais, culturais, económico-

financeiros, religiosos e, até mesmo, ambientais numa escala global. 

Este organismo escolar seria realizado de quinze em quinze dias, numa tarde em que todos os 

alunos do secundário pudessem estar presentes. 

Os temas debatidos pelos alunos seriam votados no final de cada sessão e seriam os mesmos 

que iriam abrir o debate na sessão seguinte.  

Estas sessões iriam ter dois moderadores para que todos os alunos interessados pudessem 

participar de forma organizada entre os intervenientes. 

3.Esta medida procura colmatar a falta de diálogo existente nas escolas, através da discussão 

de diversos temas da actualidade como assuntos políticos, sociais, culturais, económico-

financeiros, religiosos e, até mesmo, ambientais numa escala global. 

Este organismo escolar seria realizado de quinze em quinze dias, numa tarde em que todos os 
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alunos do secundário pudessem estar presentes. 

Os temas debatidos pelos alunos seriam votados no final de cada sessão e seriam os mesmos 

que iriam abrir o debate na sessão seguinte.  

Estas sessões iriam ter dois moderadores para que todos os alunos interessados pudessem 

participar de forma organizada entre os intervenientes.. 

 

 

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

 

1. Incentivar os jovens a participar activamente em instituições de solidariedade 

 

 

2. Criação nas escolas de um "mini parlamento" de forma a incentivar a discussão de temas da 

actualidade 

 

 

3. Apelar aos partidos políticos que criem condições para a participação cívica dos jovens, 

nomeadamente em localidades em que estas não existam 

 


