
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 Dom Manuel Martins 

Circulo: DRELVT 

Sessão:  Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

É importante que os jovens possam ter uma organização que seja porta-voz dos seus 

interesses junto dos organismos dos municípios e freguesias, para que possam participar 

política e civicamente de forma activa naquilo que abrange a sua localidade e o poder local. 

Achamos importante igualmente acompanhar o processo do desenvolvimento da opinião e 

conhecimento dos jovens sobre a vida política do seu país e da sua localidade. Estes dados 

demonstrar-se-iam úteis posteriormente junto de alguns órgãos políticos.  Assim, poderíamos 

perceber também o porquê da falta de interesse dos jovens pela participação cívica, e de 

certa maneira verificar aquilo que acham que pode ser modificado e alcançado a nível local e 

nacional.  Os jovens à medida que se vão aproximando dos 18 anos (idade em que já se 

tornam politicamente mais activos) devem continuar a ter consciência de valores cívicos 

importantes que possam influenciar a sua opinião política e até a vida em sociedade.  Esta  

área também teria como objectivo informar e  formar os jovens para questões de interesse 

comum assim como dar a entender a importância de se ser um cidadão política e civicamente 

consciente.      

 

 

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

 

1. Criação de um Conselho de Jovens integrado nos municípios e freguesias 

 

 

2. Realização de Inquéritos de opinião periódicos nas escolas. 

 

 



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. 

3. Formação Cívica como área não-curricular transversal também no Secundário.    

 


