
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: Secundária de Montemor-o-Novo 

Circulo: Évora 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

A República é tão importante quanto a organização de um Estado. Apesar de existirem 

alternativas, há 100 anos esta foi instaurada no nosso país. 

Um dos grandes objectivos da 1ª República, foi a alfabetização da população portuguesa. 

Porém, actualmente, o conceito de alfabetização é diferente do de há 100 anos atrás: 

actualmente o objectivo desta é que toda a população tenha habilitações literárias ao nível do 

12º ano. Consideramos, no entanto, que Portugal tem ainda uma elevada taxa de 

analfabetismo político, constituindo este um entrave ao bom funcionamento da República. 

Contudo, não é generalizado a todo o ensino secundário o ensino do que é a política, de 

modo a que se compreenda melhor o funcionamento de um Estado Republicano, a menos 

que seja escolhida uma disciplina, que pertence apenas a uma área específica de estudos, o 

que não permite, que todos tenhamos acesso a um esclarecimento sobre estas temáticas, 

contribuindo isto para o pouco interesse demonstrado, por parte dos jovens e da população 

em geral, pelo tema política.  

É ainda possível verificar que grande parte da população portuguesa para além de não ter 

conhecimentos sobre a situação política do país, sobre as ideologias políticas de cada partido 

e, sobre os seus representantes (votando muitas vezes com base na imagem destes e não nas 

propostas que defendem) ainda se desinteressa pelo tema, traduzindo-se isto numa alta 

percentagem de abstenção, em baixos índices de participação cívica e na incapacidade de 

resposta individual aos assuntos políticos. 

 A nossa escola aposta na educação como um dos pilares na formação dos indivíduos, 

contribuindo esta, para o consequente desenvolvimento da nação . Aposta igualmente na 

optimização e desenvolvimento de organismos já existentes, enquanto forma de 

sensibilização para a importância da política na vida do cidadão. Como tal, achamos essencial 

que haja uma consciencialização da população para o estado actual da política em Portugal, 

de modo a que esta seja mais activa e a abstenção cada vez menor, contribuindo assim para 

um “enriquecimento” da República. 
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Medidas propostas: (redigir com clareza e objectividade, sem alíneas) 

 

1. 1) Criação de uma disciplina no 12º ano – “Educação Política” – para um esclarecimento 

político a todos os níveis, permitindo que os jovens de hoje (adultos de amanhã) se tornem 

cidadãos activos e conscientes do seu papel na República Portuguesa. Seria obrigatória a 

todos os cursos e equivalências ao 12º (inclusive o projecto Novas Oportunidades), de modo a 

abranger uma maior parte da população. Esta teria a duração de 90 minutos e, em caso de 

exceder a carga horária, funcionaria em alternância com a disciplina de Área de Projecto. 

Permitiria ainda empregar um certo número de professores, pois muitos professores de 

História, Filosofia, Economia e Ciência Política possuem habilitações para a leccionar.  

 

 

2.  Optimizar e dinamizar as instituições já existentes de modo a combater a ignorância 

política, aproximar a população dos ideais democráticos e incentivar a participação crítica, 

cívica e política. Esta seria feita através da elaboração de inquéritos de modo a conhecer 

melhor as necessidades dos portugueses, de uma maior divulgação e de um maior leque de 

actividades e meios à disposição da população contribuindo, assim, para um maior 

conhecimento político por parte de todos os cidadãos.       

 

 

3.       

 


