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Identificação da Escola: Escola Profissional da Raia de Idanha-a-Nova
Circulo: Castelo Branco
Sessão: Idanha-a-Nova

Projecto de Recomendação:
Exposição de motivos:

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

No ano em que se celebram os 100 anos da República Portuguesa, novos desafios se
apresentam à nossa população, tendo em conta a análise à nossa sociedade actual, mais
especificamente, a portuguesa. Depois de compararmos a sociedade de há 100 anos atrás
com a actual, constatamos que esta continua com lacunas.
Há 100 anos atrás o povo português uniu-se para por fim ao regime monárquico que os
oprimia e que os descontentava, organizando-se em pequenos grupos cujo objectivo era
melhorar a sociedade, através da troca de ideias de medidas a tomar e a implementar no
nosso pais de forma a melhorá-lo.
Assim como o fizeram os nossos antepassados do fim do século XIX, início do século XX, nós
também pretendemos ter um papel activo na nossa sociedade.
Propomos, desta forma, um conjunto de medidas com vista a incrementar e desenvolver a
formação dos cidadãos tanto a nível cívico, ambiental como pessoal.
A primeira medida visa a formação de cidadãos em áreas como a educação cívica e sexual, de
forma a formar jovens mais activos e informados. A introdução da disciplina de educação
sexual, tem por objectivo aproximar os jovens da informação, que embora já exista, muitas
das vezes não é procurada pelos mesmos, por vergonha ou medo de ser conotado como
inexperiente ou incapaz de a entender. A introdução da disciplina de cidadania visa a
formação de jovens mais conscientes, coerentes e participativos na sociedade, sendo
conhecedores dos seus direitos, que não podemos esquecer foram ganhos com a implantação
da República. Propomos, assim, a criação da disciplina de cidadania e educação sexual com
vista a colmatar as lacunas anteriormente referidas.
A segunda medida refere-se à criação de pólos escolares, de formação de técnicos
intermédios a nível de formação profissional, nos Países de Língua Oficial Portuguesa, de
forma a proporcionar a estes alunos um outro tipo de ensino inexistente nesses países. As
aulas seriam ministradas por alguns professores/formadores portugueses preparados para
este tipo de ensino/formação. Desta forma, colmataríamos o desemprego da classe docente
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em Portugal e proporcionaríamos, igualmente, o desenvolvimento e enriquecimento
educacional, uma vez que um maior número de alunos dos Países de Língua Oficial
Portuguesa teria acesso a este.
A terceira medida, tem uma preocupação ambiental, visto que cada vez mais o nosso planeta
precisar de ser preservado e preparado para o futuro. A devastação das florestas e o
desrespeito pela utilização dos solos, tem vindo a desgastar de uma forma contínua as áreas
de cultivo. Assim, propomos a rotatividade de plantações florestais em Portugal, evitando
desta forma o desaparecimento de determinadas árvores e, ao mesmo tempo devia
desenvolver-se um meio eficaz para que houvesse a reposição das mesmas.

Medidas propostas:

(redigir com clareza e objectividade, sem alíneas)

1. Alteração do Plano curricular com a Introdução das disciplinas de cidadania e educação

sexual, a partir do 7º ano de escolaridade

2. Abrir pólos de escolas de ensino e formação profissional nos Países Africanos de Língua
Oficial Portuguesa

3. Rotatividade de plantações florestais e, reposição das mesmas no terreno

