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 com Terceiro Ciclo Quinta das Flores
Circulo: Coimbra
Sessão: Escolar

Projecto de Recomendação:
Exposição de motivos:

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

Em cem anos decorridos da implantação da República é cada vez mais urgente uma
democracia participativa. Esta só será possível se os cidadãos puderem intervir activamente
para que o espírito republicano concretize melhor as condições económicas e sociais da
população e crie uma sociedade mais justa. Tendo em conta o próprio significado etimológico
da palavra “Democracia” (poder do povo), é essencial que o povo tenha a possibilidade de
melhorar a República em que vive. Assim sendo, propomos que:
1)
Ao nível dos municípios haja possibilidade de os munícipes participarem directamente
na execução do Orçamento, já que, por obrigação, também participam na sua formação. O
Orçamento Participativo é uma ferramenta que enaltece o espírito democrático, já que, a
comunidade de determinada localidade tem o poder de regular a distribuição orçamental das
verbas municipais;
2)
Nas escolas, a participação dos jovens na construção de uma cidadania activa, seja
mais incisiva através de acções concretas como a criação de um banco de livros/material
escolar. Tal iniciativa teria como propósito atenuar as despesas relacionadas com material
escolar por parte de famílias carenciadas. Os beneficiários desta criação seriam ordenados
pelos seguintes critérios de preferência: alunos subsidiados escalão A; escalão B; melhor
aproveitamento escolar; ordem de chegada.;
3)

A disciplina de Ciência Política seja implementada de forma obrigatória no Ensino

Secundário, como complemento para a formação cívica de cada aluno. Assim, os alunos do
Ensino Secundário tornar-se-ão melhor preparados para integrarem o mercado de trabalho,
quer seja ou não no âmbito da política, já que todos os sectores da sociedade exigem, para
um melhor desempenho das funções a cada um deles associadas, a melhor formação possível
em questões políticas e socioeconómicas. Desta forma haverá profissionais mais competentes
no mercado de trabalho, aumentando a produtividade social e diminuindo as discrepâncias
económicas existentes na sociedade.
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Medidas propostas:

1.

(redigir com clareza e objectividade, sem alíneas)

Viabilizar a discussão do alargamento a todos os municípios Portugueses dos

Orçamentos Participativos;

2.

Criação em todas escolas públicas Portuguesas de um banco de livros/material escolar

variado, para que alunos que transitem de ano doem os livros/material escolar variado, se
assim o desejarem, para futura utilização de outros alunos;

3. Implementar a disciplina de Ciência Política como disciplina obrigatória no Ensino
Secundário.

