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: Sá de Miranda
Circulo: Braga
Sessão: distrital

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

Considerando:

A pouca participação e envolvimento dos jovens em acções colectivas;
A fraca actividade associativa nas escolas;
A baixa propensão para o seu envolvimento em debates nacionais ou locais;
A passividade perante o Estado e instituições públicas locais;
O desinteresse e até ignorância em relação a problemas comuns e mediáticos;
A dificuldade na abordagem objectiva e fundamentada de temas sociais mais mediáticos;
A sobrecarga curricular na sua formação lhes retira tempo mais cuidado para ter outro olhar
sobre outras áreas de questões. O tempo livre muitas das vezes é ocupado em função das
matérias curriculares.

E tendo como objectivos:

Desenvolver o sentido da consciência e responsabilidade social;
Desenvolver valores como os da cidadania, responsabilidade, civilidade, solidariedade,
tolerância, respeito pelo outro, abertura e transparência;
Motivar os jovens pelas grandes questões de interesse público;
Motivá-los para a reflexão e discussão dessas questões;
Tomar consciência dos seus direitos e deveres;
Implementar o diálogo na abordagem e resolução de conflitos;
Participar nas estruturas de decisão, a começar pelas estruturas escolares.
Promover a leitura crítica dos acontecimentos;
Facilitar a socialização com outros grupos etários.
Propõe-se:

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.

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

1. A criação de uma disciplina obrigatória de Formação Cívica no ensino secundário sem
aumento da actual carga horária.

Essa disciplina abordaria:

Conteúdos formais que referissem:

Valores;
Direitos Fundamentais (Constituição da República Portuguesa – CRP- e Declaração Universal
dos Direitos do Homem –DUDH);
Organização Política (CRP)
Instituições Comunitárias.

Estes conteúdos constituirão a formação básica

Conteúdos livres de escolha dos jovens que abordassem temas dominantes e actuais
decorrentes da dinâmica nacional ou internacional.

Estes conteúdos não formais provocarão a tomada generalizada de conhecimento, reflexão e
debate, conduzindo à cidadania participada partindo da escola a quem cabe estabelecer a
carga horária semanal.

2.

3.

