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: Agrupamento de Escolas de Almodôvar
Circulo: Beja
Sessão: Secundário

Projecto de Recomendação:
Exposição de motivos:

(considerações ou argumentos que justificam ou enquadram as medidas propostas)

Qualquer sociedade é caracterizada pelos factores naturais que a rodeiam, bem como, pelos
acontecimentos histórico / humanos que a envolveram. Todos estes factores determinam as
atitudes e desempenho dessas sociedades em vários domínios: político, social, económico,
cultural, e mais recentemente, também no domínio ambiental.
Tendo em conta que este ano se comemora o centenário da implantação da República, e que
os nossos jovens demonstram pouco interesse pelas questões históricas, a maioria dos
acontecimentos importantes da nossa História são-lhes desconhecidos. As competências de
carácter mais prático têm sido pouco estimuladas, pelo que nos parece importante
aproveitar esta oportunidade, a fim de promover a sua reflexão sobre os ideais Republicanos,
na tentativa de estimular uma Educação para a Cidadania mais interventiva e mais eficaz.
Neste contexto, a nossa Escola apresenta as seguintes medidas/ questões que nos parecem
pertinentes e discutíveis numa Assembleia aberta à classe mais interessada: " Nós os Jovens!"

Medidas propostas:

(redigir com clareza e objectividade, sem alíneas)

1. No domínio da Educação para a Cidadania, reformular os Programas e o Currículo da

Disciplina de História nas Escolas, aproveitando a vantagem cultural dos factores históricos,
de modo a estimular os jovens a participar activamente em Projectos associados à
restauração e preservação do nosso património natural e humano, bem como,
acontecimentos importantes relacionados com a evolução do nosso povo em vários domínios,
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ao longo dos tempos.

2. Através de Associações desportivas e Associações de carácter recreativo e cultural ,
promover a formação de líderes e dirigentes associativos juvenis, cujas competências
valorizem o trabalho voluntário e associativo, podendo participar em encontros regulares
com a Presidência da República, em cujos trabalhos poderão ser sugeridas políticas de
juventude que possam dar resposta àspreocupações dos jovens, sobretudo as relacionadas
com a sua educação e formação profissional, emprego e trabalho digno, ou seja, na sua
qualidade de vida futura.

3. Criar fácil acesso à Informação através das TICs, em termos de dados estatísticos regionais
e locais, que na nossa Região carecem de actualização permonorizada, e cuja busca é cobrada
na conta de utilizador a nível nacional. Este acesso terá de ser gratuito, para que os jovens
tenham possibilidade de reflectir e pesquisar vários domínios e rapidamente contactarem as
entidades oficiais competentes, no sentido de desenvolverem acções e/ou participarem em
debates de ordem pública.

