
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 /3 Camilo Castelo Branco 

Circulo: Vila Real  

Sessão: Sessão Escolar 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

“Consciencialização político-ambiental” 

 Os jovens de hoje são os adultos de amanhã. O mundo está em constante mudança e, 

as pessoas que melhor se abstraem de dogmas e se ligam à evolução (deixando de lado 

pensamentos retrógrados) são os jovens. Deste modo, é essencial a sua participação na vida 

política e a sua consciencialização para os problemas ambientais. 

 A nossa proposta visa, então, a implementação de uma disciplina político ambiental, 

sendo esta facultativa. Até ao 7º ano, cada turma teria um papel a desempenhar 

relativamente ao melhoramento do espaço escolar, em termos ecológicos, sendo algumas das 

actividades possíveis a reciclagem, substituição de lâmpadas e tinteiros, etc. A partir do 8º 

ano, esta disciplina teria como principal objectivo incentivar os jovens para a vida política, 

pois é notório um grande vácuo de conhecimento político no seio da comunidade juvenil. 

Defendemos que a disciplina não deve ser imposta porque é essencial que parta de cada um a 

escolha de querer saber mais e de evoluir como cidadão: a mudança de valores, não é nem 

nunca deve ser imposta; tem de ser algo opcional. Por outro lado, apostamos nestes valores 

porque são os que estão mais de acordo com uma escola e uma sociedade com preocupações 

ecológicas e ambientalistas; a não aposta nestes valores significaria não estar em consonância 

com a sociedade e a nossa cultura actual. A imposição desta disciplina alimentaria uma maior 

alienação dos jovens em relação à vida política. Pensamos, também, que com esta disciplina, 

muitos alunos poderiam despertar interesse por seguir os seus estudos nesta área. 

 Tendo consciência do impacto que os meios de comunicação têm na sociedade 

moderna, acordámos que a criação de um programa televisivo (concurso) teria grande 

eficácia no nosso objectivo de sensibilização política e ambiental. Neste programa seriam 

debatidos temas da actualidade entre diferentes escolas, semanalmente, e transmitido numa 

televisão estatal. À escola vencedora seria concedida uma verba que permitisse a diminuição 

significativa da pegada ecológica escolar, podendo esta ser também utilizada para toda e 
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qualquer iniciativa ambiental e ecológica. 

 

 

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

 

1.  Criação de uma disciplina de consciencialização político-ambiental: do 5º ao 7º ano, 

onde seriam abordados temas relacionados com ecologia e realizadas actividades práticas 

neste âmbito; no 8º e no 9º ano essa mesma disciplina teria como objectivo consciencializar 

os jovens para a política.   

 

 

2.  Criação de um programa televisivo onde se debateriam assuntos da actualidade entre 

escolas e, a que saísse vencedora, ganharia uma verba que contribuiria para melhorar a sua 

pegada ecológica, que seria medida recorrendo a uma parceria com a câmara municipal. 

 

 

3.       

 


