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 Raul Proença
Circulo: Leiria
Sessão: Secundário

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

Na sociedade actual, à qual todos nós pertencemos, é essencial a participação de toda a
população nos mais diversos temas cívicos. No entanto, nós, os jovens, por sermos o futuro
devemos debruçar-nos também sobre os temas, dificuldades e problemas do nosso país e
planeta, não valorizando excessivamente as preocupações e dilemas individuais.
É importante fomentar e promover várias campanhas de incentivo e sensibilização
sobre vários assuntos de interesse público, mas também cívico. Tudo isto porque, nos nossos
dias, é notória a falta de participação da maioria dos jovens na sociedade, tal como os estudos
o comprovam. Segundo um estudo realizado pela Marktest para a Secretaria de Estado da
Juventude envolvendo oitocentos e catorze jovens dos quinze aos trinta anos, 86,4% dos
jovens, oito em cada dez, não tem qualquer participação em grupos cívicos, sociais ou
políticos. O mesmo estudo refere que mais de 50% dos jovens eleitores não exerce esse
direito cívico. Se por um lado é deveras importante para a formação cívica esta presença
activa na sociedade (na medida em que potencia o desenvolvimento de qualidades como
iniciativa, envolvimento, consciência democrática, solidariedade, competências transferíveis
para áreas profissionais), por outro lado também é útil para a comunidade as ideias originais e
inovadoras, próprias da juventude.
Considerando que os jovens revelam cada vez menos atenção a uma realidade cada
vez mais preocupante, é imperioso que se mentalizem e mantenham uma atitude de cuidado
face a todos os problemas que afectam humanidade. Apoiando-nos nesta certeza actual da
incapacidade por parte dos jovens para exporem ideias e desenvolverem conhecimentos
diante da comunidade, propomos três medidas que reflectem essa preocupação e que têm
como objectivo minorar esta falta de participação cívica.

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

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.

1.

Implementação junto da comunidade escolar de assembleias que abordem temas de

interesse e de impacto social, que envolvam não só esta comunidade mas também
personalidades de referência na sociedade civil que se disponibilizem em vir á escola
informar, publicitar e dinamizar formas de envolvimento em actividades cívicas pertinentes
nos mais variados domínios.

2. Formação de núcleos escolares de incentivo à acção cívica dos jovens, incluindo acções de
voluntariado onde possam dar o seu contributo a vários níveis, com o objectivo de os
consciencializar e sensibilizar para uma participação mais responsável e solidária com o
mundo real.

3. Criação de uma página na Internet (fórum, blogue, …) destinada a apoiar os diversos
núcleos e assembleias escolares de maneira a dar notícia e promover a interactividade com os
cidadãos em geral. Uma vez que quase todos os jovens têm acesso permanente à Internet,
este será o meio mais indicado para difundir os temas e actividades desenvolvidas na escola.

