
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 Básica Integrada e Secundária Diogo Bernardes 

Circulo: Viana do Castelo 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Considerando que é necessário motivar os jovens para um maior envolvimento na vida cívica 

a fim de recuperar a credebilidade das instituições. 

Considerando que os jovens poderão ter um espírito crítico mais acentuado relativamente a 

questões que, para os adultos, estão desvalorizadas. 

Considerando que os jovens poderão ser o motor de mobilização de todos os cidadãos para a 

vida cívica. 

Considerando que é necessário consciencializar os jovens para, desde cedo, participarem na 

vida da comunidade. 

Assim, a nossa escola propõe a adopção das seguintes medidas a serem tomadas pelos órgãos 

ou entidades competentes: 

 

 

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

 

1. Dinamização de debates e reflexões destinados a toda a Comunidade Escolar sobre 

problemas dos jovens e da comunidade, pelos alunos do 12.º ano, no âmbito da disciplina de 

Área de Projecto. 

 

 

2. Criação, ao nível da Assembleia Municipal, de espaços de debate e reflexão dos problemas 

locais, dinamizados pelos jovens.      
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3.       

 


