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 DOMINGOS SEQUEIRA
Circulo: LEIRIA
Sessão: SECUNDÁRIO

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

No âmbito das comemorações dos 100 anos da implantação da República é de fácil
constatação a falta de informação dada aos portugueses sobre a mesma. A palavra República
surge do latim Res publica, que significa “coisa pública”. Esta, como a expressão nos mostra,
deve ser muito mais do que uma mera forma de governo. Deve ser uma ideologia apoiada e
fundamentada por todos os cidadãos, fazendo assim parte da vida dos mesmos.

O acesso a mais informação relativa à República e suas instituições é essencial pois desta
forma os jovens poderão adquirir um maior interesse por essas instituições democráticas.
Pretendemos, assim, com a primeira medida, diminuir o desinteresse e passividade
manifestada pelos jovens ao longo dos últimos anos.

A intervenção dos jovens a nível local é essencial na tomada de consciência da sua acção,
enquanto agentes sociais dotados de direitos e deveres civicos. Com a segunda medida,
gostaríamos de assistir a uma maior mobilização e interesse, por parte dos jovens, em relação
à República e aos valores democráticos.

Por fim, tendo em conta o impacto dos meios de comunicação na vida dos cidadãos,
propomos a utilização do canal do estado, RTP, para programação atractiva e educativa, que
tenha como objectivo não só informar os cidadãos mais jovens, como também motivá-los e
educá-los, mostrando-lhes a enorme importância de serem cidadãos cultos, informados e
participativos.

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

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.

1. Adaptação do programa da disciplina de Formação Civica dos 2º e 3º ciclos do ensino
básico, de modo a que se leccionem conteúdos práticos da vida em sociedade, tornando os
jovens cidadãos mais cultos e informados.

2. Promover a criação de organizações de juventude de âmbito nacional (na sua maioria
culturais e partidárias) e divulgação dos conselhos municipais da juventude, criando um
ambiente de debate para potenciais problemas relacionados com os jovens (emprego
precário, etc) e outros assuntos referentes à actualidade. Realização de uma conferência
anual com os representantes dos conselhos municipais da juventude, por forma a aumentar a
representatividade deste orgão a nivel nacional.

3. Utilização do canal do estado, RTP, para criação de programação atractiva e educativa para
os cidadãos mais jovens. Incluimos também, nesta medida, a promoção e criação de mais
concursos, para os jovens cidadãos.

