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Identificação da Escola: Escola Profissional de Artes e Ofícios Tradicionais da Batalha
Circulo: Leiria
Sessão: Secundário

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

As medidas que constam deste projecto de recomendação partem de um conjunto de
objectivos que consideramos decisivos para uma verdadeira e eficaz participação cívica dos
jovens:
•
Informar, esclarecer e sensibilizar a sociedade portuguesa, em geral, e os jovens, em
particular, sobre temas e problemas muito importantes no mundo actual.
•

Envolver os jovens na construção de uma sociedade mais justa e equilibrada.

•

Despertar o espírito de solidariedade e de voluntariado.

•

Envolver os jovens em acções em prol da comunidade em que está inserido.

•

Promover o trabalho de equipa.

•

Ligar a escola à comunidade com medidas concretas de ajuda aos outros.

•
Fomentar nos jovens uma reflexão sobre os problemas que afectam os mais
desprotegidos.
•

Levar o jovem a descobrir recompensas que não as monetárias.

•

Desenvolver o espírito de solidariedade para com o próprio planeta.

•

Alterar atitudes e comportamentos em relação à nossa relação com o Planeta.

•

Preservar habitats e espécies.

•

Alertar para novas doenças causadas pela poluição.

•

Reconhecer a importância de preservar o Planeta para as gerações futuras.

•
Alertar para as desigualdades socio-económicas causadas pela incúria na protecção
do ambiente e dos seus recursos.
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•
Lutar contra o consumo excessivo que leva à poluição, à desigualdade e à escassez
de recursos.
•

Desencadear a necessidade de envolver os jovens na solução destes problemas.

•
Promover de um modo eficaz na opinião pública e na sociedade em geral o diálogo
intercultural.
•
Incentivar os jovens a utilizar os meios de comunicação social (escrita e audiovisual)
na promoção dos valores da cidadania activa, incluindo o interculturalismo.
•
Reconhecer a eficácia das TIC quando colocadas ao serviço da aprendizagem para a
cidadania e direitos humanos.
•
Alertar para a importância do acesso gratuito à Internet como forma de rentabilizar a
utilização dos PC no ensino / aprendizagem e melhorar o sucesso escolar.
•
Promover a formação em diversos programas e aplicações aos professores, com vista
à sua utilização profissional.
•
Promover a utilização das TIC de forma planeada e inserida numa estratégia educativa
centrada no aluno.
•
Integrar as TIC desde o Ensino Pré-escolar, a fim de desenvolver capacidades de
observação, reflexão e coordenação psicomotora.
•
Reconhecer e satisfazer a necessidade de equipar/modernizar todas as escolas com
equipamentos informáticos adequados ao processo de ensino-aprendizagem.

Face a estes objectivos, propomos as medidas a seguir formuladas.

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

1. Levar as escolas do Ensino Secundário (regular e profissional), através da acção do

Ministério da Educação, a contemplarem nos seus projectos educativos acções que
promovam a solidariedade e o voluntariado nos estudantes (campanhas, projectos, clubes,
etc.).
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2. Levar o governo e as autarquias a reconhecerem os problemas ambientais e de consumo
irresponsável como

verdadeiros problemas sociais e a dar-lhes a devida e necessária

importância nos seus orçamentos e acções.

3. Levar as autarquias a incluírem, nos seus órgãos de gestão, representantes da diversidade
cultural existente nas suas comunidades, e que promovam, em parceira com estes, acções
concretas que dinamizem um verdadeiro “diálogo intercultural”.

