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 de Palmela
Circulo: Setúbal
Sessão: Secundário

Projecto de Recomendação:
Exposição de motivos:

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

As medidas que propomos inserem-se na problemática do ideário republicano, o qual
consideramos que ainda está longe de se cumprir no que se refere à questão da Participação
Política/Cidadania como meio de se caminhar para a Igualdade e para a Justiça Social.
Pensamos que sem cidadãos conscientes e interventivos não há Igualdade.
Mas como se formam cidadãos inteiros?
Pensamos que cabe cada vez mais à Escola educar os alunos no sentido integral. A Escola não
deve limitar-se a transmitir conhecimentos. Há outras literacias, para além das cognitivas. A
Escola deve educar para o Ser e não para o Ter. O sucesso não deve ser avaliado apenas do
ponto de vista material. Educar não é só instruir, é muito mais que isso! Educar é formar
pessoas felizes, é incutir valores.
Neste sentido, achamos que a República, no sentido genuíno de Res Publica (coisa pública),
ainda tem muito para a aprofundar, nomeadamente, proporcionar uma Escola de qualidade
que fabrique cidadãos íntegros, capazes de colocarem o Bem Comum acima do Bem
Individual. E isso só é possível se o poder político investir mais na Escola, começando por
melhorar cada escola em particular.
Educar para a Cidadania implica investir nas Inteligências Múltiplas. Educar para a Cidadania
implica desenvolver competências de debate e preparar os alunos para o contraditório. Para
tal, os currículos deviam contemplar espaços para que não se considere perda de tempo
desenvolver projectos sobre temáticas não directamente relacionadas com os conteúdos
científicos.
Achamos que sem uma verdadeira descentralização nunca será possível mudar
verdadeiramente o actual panorama educativo, pois as escolas só melhorarão se se abrirem
às comunidades em que se inserem, mas todo esse trabalho esbarra com centralismos
estéreis e só o poder político (Governo e Assembleia da República) poderá implementar essa
mudança.
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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.

Assim:
- Porque ser Republicano implica descentralizar;
- Porque Educar Implica formar um Cidadão Integral;
- Porque ser Republicano implica defender a Inclusão Social;
- Porque ser Republicano implica respeitar a família em TODA a sua dimensão, incluindo
qualquer conceito de família;

Propomos as 3 medidas abaixo indicadas…

Medidas propostas:

(redigir com clareza e objectividade, sem alíneas)

1. Sugerimos que a cada escola seja dada autonomia para alargar a disciplina de Área de

Projecto a todos os anos do Ensino Secundário, sem prejuízo da carga horária e desde que os
docentes tenham formação sobre o que é o Trabalho de Projecto, de modo a que se possa
utilizar uma metodologia científica para ajudar a resolver problemas reais da comunidade.

2. Pretendemos que a cada escola seja facultada a ida de técnicos, a fim de darem formação
sobre como lidar com indivíduos portadores de deficiência (alunos, professores ou
funcionários).

3. Exigimos legislação Clara e Precisa sobre a adopção, respeitando TODOS os conceitos de
Família.

