
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 Valongo 

Circulo: Porto 

Sessão: Distrital 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

No que respeita à participação cívica entre os jovens, Portugal encontra-se uma vez mais no 

fim da tabela em comparação com os outros países europeus. Ora, tudo isto provém de uma 

multiplicidade de factores, sejam eles culturais, sociais e/ou individuais. No entanto, 

destacam-se alguns factos cruciais: na generalidade, a juventude portuguesa está mal 

informada e não possui consciência social e cívica. Assim, as nossas medidas incidem sobre 

estes itens, na esperança de os corrigir.  

As medidas 1 e 2 dizem respeito à questão da informação. É um facto que os adolescentes são 

a faixa etária mais susceptível à influência dos "mass media". Graças ao bombardeamento 

diário de anúncios comerciais, o consumismo é um facto evidente na sociedade moderna e 

global. Ora, todo este potencial pode ser posto ao serviço de outras causas que não apenas o 

estímulo da economia. Assim, pensamos que uma forma eficaz de estimular a participação 

cívica dos jovens consistirá na criação de programas (ou rubricas e espaços em programas já 

existentes) de televisão e rádio dedicados a esta temática. Com a segunda medida pretende-

se trazer um espaço informativo para o universo escolar. A Escola é provavelmente o 

ambiente onde os jovens passam mais tempo e o local em que são mais influenciados. No 

entanto, falta algo que os incite de forma eficaz a participar na sociedade. Desse modo, 

propomos a criação de uma área disciplinar, cuja classificação não conte para o acesso ao 

Ensino Superior, que vise informar os alunos sobre a temática em questão, assim como 

esclarecer sobre o funcionamento do Estado, do sistema político e dos direitos e deveres que 

todos temos como cidadãos, já que jovens esclarecidos tornar-se-ão cidadãos inteligentes, 

participativos e capazes. Existem alguns problemas em relação à carga horária dos alunos, o 

que poderia comprometer a criação de uma nova disciplina no Ensino Secundário. Nesse caso, 

seria desejável investir na disciplina de Formação Cívica do 3º Ciclo, dando-lhe um maior 



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. 

relevo, seriedade e eficácia. Um maior destaque da vida em sociedade noutras disciplinas 

seria também uma forma de contornar os obstáculos, até porque a Escola, mais do que dotar 

indivíduos com conhecimentos, almeja formar cidadãos competentes. Já a terceira medida 

incide sobre uma componente mais prática, ainda que visando igualmente o desenvolvimento 

da consciência cívica dos jovens. Uma boa parte da juventude vive alienada dos dramas 

sociais à sua volta, em parte devido à banalização destes pelos meios de comunicação social e 

pela competitividade e expectativas por parte da sociedade moderna, que acabam por incitar 

o jovem a concentrar-se apenas nele mesmo para poder ser bem sucedido. Assim, propomos 

a criação de Associações Escolares responsáveis pelo desenvolvimento e dinamização de 

projectos, como visitas de estudo ou dias abertos, possibilitando a interacção entre os jovens 

e a sociedade fora da Escola. Consideramos fundamental dar um destaque especial ao 

trabalho de voluntariado, visto que, para além de propiciar um contacto directo com os 

problemas sociais mais alarmantes, torna-se gratificante para o indivíduo e desperta nele a 

vontade e o altruísmo necessários para uma vida exemplar em sociedade.  

 

 

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

 

1. Criação, na televisão e rádio, de programas de debate e de divulgação de formas de 

participação cívica, dirigidos a um público jovem. 

 

 

2.  Implementação no Ensino Secundário de uma área curricular não disciplinar (designada 

"Formação Cívica" e com a duração semanal de 90 minutos) e revalorização da disciplina de 

Formação Cívica no 3º Ciclo do Ensino Básico, com a finalidade de esclarecer os jovens sobre 

cidadania, participação cívica e política.  

 

 

3. Criação de Associações nas Escolas, que seriam responsáveis pela dinamização de projectos 

de intervenção cívica e social, com particular ênfase para o trabalho de voluntariado.      

 


