
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 e Secundária de Ourém 

Circulo: Santarém 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

  Uma vez que os jovens são os futuros cidadãos do nosso país, entendemos que é necessário 

tomar medidas no sentido de estimular a sua participação cívica na sociedade, preocupando-

se com os problemas que afectam o país e o mundo, nunca perdendo os valores morais.  

  Para que haja uma transmissão correcta destes valores é essencial uma reformulação da 

disciplina de Formação Cívica nos 2º e 3º ciclos do ensino básico, já que esta não tem sido 

leccionada do melhor modo, uma vez que, na maioria dos casos, é utilizada para resolver 

assuntos de direcção de turma. 

  Assim sendo, os conteúdos deveriam ser explorados de uma forma lúdica e cativante, 

podendo ser articuladas com os vários departamentos. É de frisar ainda que deverão ser 

tratados diversos temas durante o ano lectivo, no âmbito quer do civismo, quer da 

participação activa na sociedade.  

  Em relação ao ensino secundário, entende-se que, assim como no básico, são precisos estes 

valores. Como tal, adaptando os conteúdos de forma correcta, tendo em conta a faixa etária, 

é possível adequar a disciplina ao nível de ensino. Compreendem-se agora actividades como 

debates, tertúlias, palestras, para que os jovens possam interagir com a sociedade 

aproveitando um espaço onde possam debater ideias de assuntos actuais que os afectam 

directa/inderectamente. 

   Por outro lado, é necessário, maior intercâmbio de ideias entre as diferentes escolas do 

distrito, de modo a fomentar o interesse dos alunos por assuntos que habitualmente não 

estariam presentes no seu quatidiano. Deste modo, acreditamos que esta prática irá 

fortalecer o espírito crítico dos jovens, qualidade que é cada vez mais procurada no mundo do 

trabalho.  



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. 

   Para concretizar os objectivos acima mencionados, será necessário a criação de um projecto 

/concurso a nível escolar e distrital. Os alunos das diferentes áreas  aplicariam os seus 

conhecimnentos específicos na execução dos diferentes trabalhos, escritos ou artisticos, 

relacionados com o tema anual,  para posterior apresentação e discussão. 

 

 

 

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

 

1. Reformulação da disciplina de Formação Cívica nos 2º e 3º ciclos do Ensino Básico e 

adapatação da mesma ao Ensino Secundário, a fim de apelar à participação cívica dos jovens 

enquanto cidadãos pertencentes à comunidade. 

 

 

2. Criação de um projecto educativo que visa a interacção entre escolas do distrito 

fomentando o interesse e a participação cívica dos jovens, através da elaboração de uma 

exposição temática de ideias, por escola, para posterior apresentação às restantes. 

 

 

3.       

 


