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 Profissional Infante D. Henrique
Circulo: Porto
Sessão:

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

Vivemos numa era caracterizada pelo apagamento e artificialidade das fronteiras entre os
países e a consequente anulação das barreiras humanas e políticas. Beneficiamos igualmente
dos produtos da globalização e da proximidade de projectos políticos, quer no que diz
respeito à semelhança dos problemas que todos os países sentem, quer no que concerne à
procura de soluções. O acesso á informação - a todo e qualquer tipo de informação - nunca
antes fora tão forte. Consideramos assim estarem reunidas todas as condições para
intensificarmos o projecto de cidadania, na fórmula que defendemos ser o gosto pela
cidadania.
Vivemos num regime democrático e este é o sistema político maioritário em todo o mundo.
No entanto, apesar de não o colocarmos em causa, sabemos ser já falida uma democracia
baseada apenas no consentimento validado pelas eleições e que se apoia em objectivos de
concretização distante.O que acreditamos ser fundamental no nosso tempo é acentuar a
participação de todos nós num projecto com objectivos precisos e de natureza imediata. O
culto da cidadania deve ser visto como um movimento concreto com significado quotidiano e
não como um procedimento cumprido de vez em quando.
Deste modo, a cidadania surge como o único meio de:
•

Diminuir as desigualdades sociais e, deste modo, os conflitos sociais.

•

Tornar possível a igualdade de oportunidades.

Por outro lado, sabemos que a mobilização dos cidadãos para o exercício da cidadania é cada
vez mais difícil, uma vez que a cidadania exige a complexificação das abordagens da realidade.
A cidadania exige igualmente valores e normas, enquanto forma de vivermos esta
democracia, mas também enquanto cultura do consenso, do diálogo e da igualdade. Assim, a
cidadania recusa a compartimentação da realidade que só os técnicos altamente
especializados parecem compreender e obriga a repensar uma nova forma de convivência
social.

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.

Para nós, a cidadania é um mundo mas é também em si mesma, uma visão do mundo: a que
assenta na confiança do espírito humano e a que defende a igualdade de oportunidades.

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

1. -

Porque a cidadania começa pela formação que a escola possibilita aos jovens,

defendemos a criação de um espaço de cidadania- na forma de Clube da Cidadania- aberto a
todos os alunos e que possibilite a discussão dos direitos que este conceito encerra.

2. - Dinamização do Clube através de actividades emanadas das propostas dos alunos

3. Abertura deste Clube da Cidadania aos problemas da comunidade local, elaborando, se
possível, actividades de apoio à comunidade.

