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 SANTA MARIA MAIOR
Circulo: Viana do Castelo
Sessão: Secundária

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

Embora o tema República não surgisse como mobilizador de atenção, resultou, afinal, numa
oportunidade entusiasmante de investigar e aprender o nosso legado histórico e de confronto
com anseios próximos ou distantes dos caminhos e modos percorridos pelos republicanos
com quem comungamos os exigentes ideais de cidadania, que necessitam de instrumentos de
resgate da apatia política, no campo juvenil, concluindo-se como necessária a eficácia de uma
definição programática da disciplina de "Educação Cívica" que deverá evoluir, no secundário,
para a criação de outra, em regime semestral, de aprendizagem de saberes, conducentes a
uma opção esclarecida, nos campos teórico-científico e prático, a fim de viabilizar jovens
cidadãos mais esclarecidos, solidários e intervenientes, instituindo-se o voluntariado como
prática formativa e a entrevista de ingresso no prosseguimento de estudos, um instrumento
de reorientação/confirmação da realização profissional, rumo ao futuro.
Conclui-se, pois, que a República é um instrumento de protecção da distância entre as ideias e
as acções e que a liberdade se renova, quando os cidadãos e a democracia o sentem e o
desejam.

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

1. Criar, no Ensino Secundário, uma disciplina de Educação Sexual/Educação Cívica que

alternará, durante o ano, a análise de conteúdos de educação para a saúde sexual e de
civismo, visando, simultaneamente, a informação da população juvenil e o consequente
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esclarecimento de opção.

2. Criar um sistema de certificação de participação em actividades voluntárias de interesse
comunitário, creditando os serviços prestados pelos jovens à sociedade e integrando-os no
seu currículo, como vantagem qualitativa no acesso ao Ensino Superior.

3. Alterar o modelo de acesso ao Ensino Superior, de modo a incluir entrevistas aos
candidatos, reveladoras da verdadeira vocação de cada um para o exercício da profissão
seleccionada, diminuindo consequentemente o peso da classificação de acesso.

