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 SECUNDÁRIA DE S. PEDRO DO SUL
Circulo: VISEU
Sessão: ESCOLAR

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

Os jovens, de uma forma geral, têm cada vez mais uma atitude passiva, mais jogar
playstation ou qualquer outro jogo de computador, do que pensar, agir, mudar.
O Empreendedorismo não se limita à criação de empresas, é mais do que isso: é criar e
colocar em prática novas ideias. Por isso, a cidadania e o empreendedorismo andam como
que de mãos dadas, completam - se.
A falta de participação cívica tem efeitos negativos no futuro.
Muitos jovens não compreendem que política é tomar decisões, que discutir política é
discutir a vida, de todos e de cada um, porque as decisões tomadas afectam todos
profundamente, no dia a dia.
Não podemos deixar que “só” quem está no poder decida a vida de todos.
O país encontra-se num momento de dificuldade económica, pelo que a gestão mais
racional dos recursos do estado é um imperativo.
Os apoios sociais serão em maior número para as famílias dos alunos mais
carenciadas e a sua gestão terá de ser optimizada.
Um aspecto fundamental na formação dos jovens enquanto cidadãos, é a interiorização
de hábitos de vida saudáveis e o domínio de práticas básicas de intervenção responsáveis
em situações de acidente ou exposição a outros riscos para a saúde.
Os jovens, em geral, estão sujeitos a condições de maior risco e não têm nos curriculos
do ensino oficial o estudo e treino de práticas para manter o suporte de vida.
Estas medidas, sendo implementadas, darão os seus “frutos”, mas esses frutos não se
“colhem” em dois ou três anos. A Educação enquanto processo de mudança de mentalidades
só terá os objectivos cumpridos a longo prazo.
O futuro que se der à EDUCAÇÃO é o futuro que teremos para o PAÍS!

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.

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

1. Alterar metodologias de ensino facilitadoras duma maior actividade dos alunos, desde os
primeiros anos de escola, de forma consciente e consistente, no sentido de educar para o
empreendedorismo.

2. Optimizar a gestão dos encargos estatais no apoio social aos alunos, nomeadamente na
aquisição de manuais escolares.

3. Reformular os conteúdos programáticos da disciplina de Educação Física, acrescentando
um módulo/domínio para promover o ensino/aprendizagem de práticas de manutenção de
suporte básico de vida.

