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 Manuel de Arriaga
Circulo: Açores
Sessão: Secundário

Projecto de Recomendação:
Exposição de motivos:

(considerações ou argumentos que justificam ou enquadram as medidas propostas)

Cada vez mais exigente e multifacetada, a sociedade, para evoluir em todos os seus
sectores, necessita que todos os seus elementos nela intervenham activamente. Os jovens
desempenham um papel crucial nesta evolução quando dão o seu contributo e marcam a sua
presença na vida da sociedade.
Para que se verifique a participação cívica dos jovens é necessário que o jovem conheça a
sociedade em que se insere e perceba como funcionam as várias instituições que a
constituem. Esta falta de informação poderá ser a causa para o desinteresse demonstrado por
alguns jovens. Daí, ser fundamental prever a existência de mecanismos que possam de uma
forma rápida e dinâmica dar resposta às dúvidas ou simplesmente sensibilizar para as diversas
oportunidades que a sociedade apresenta. Neste contexto, a Internet surge como meio
privilegiado, uma vez que é bastante utilizada pela referida faixa etária, devendo, por isso, ser
aproveitada como forma de esclarecimento e troca de ideias.
Considerando todos estes aspectos, propomos a criação de fóruns na Internet que seriam
espaços abertos à opinião dos jovens para a discussão de diversos temas do seu interesse e
onde poderiam também colocar dúvidas, fazer sugestões e críticas sobre temas relacionados
com a actualidade e a sociedade em geral. Esta iniciativa seria, por exemplo, nos Açores, da
responsabilidade da Direcção Regional da Juventude, e seria orientada por profissionais de
diversas áreas (professores, psicólogos, dirigentes de Associações, Juventudes Partidárias…).
Simultaneamente, esta iniciativa poderia contribuir para se filtrar os temas onde os jovens
têm mais dúvidas ou interesse, possibilitando a actuação nessas áreas de uma forma mais
eficaz.
A maioria dos jovens apresenta como características naturais a generosidade e a
disponibilidade para ajudar o outro – característica esta que é de salientar e incentivar.
Quando os jovens estão motivados, as suas acções ganham novos contornos e surgem
experiências que se tornam marcantes na sua formação como indivíduos. Deste modo, a
escola é, por excelência, o local mais indicado para iniciar e incentivar o desenvolvimento da
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cidadania. Por esta razão, a criação de clubes escolares poderá ser uma mais valia na vida de
uma escola e da comunidade em geral. No âmbito dos clubes, poderão ser abordados muitos
temas e concretizados muitos projectos e actividades. Dependendo do objectivo a atingir, é
possível promover campanhas de sensibilização, dinamizar sessões onde possam estar
presentes personalidades com responsabilidade a nível cívico e político e que incentivem os
jovens a contribuir para uma cidadania mais participada. Veja-se, por exemplo, o caso de um
clube já constituído e a funcionar na Escola Manuel de Arriaga, denominado CA2 e que prevê
a interajuda dos alunos. Deparando-se com vários casos de alunos com dificuldades a vários
níveis, um grupo de alunos/professores implementou um projecto com alunos interessados
em dar o seu contributo para a resolução das referidas dificuldades. São exemplos de
voluntariado que, começando no círculo mais apertado da sua convivência diária, se vão
alargando e, gradualmente, vão influenciar a vida na comunidade, permitindo aos jovens, de
uma forma desinteressada, responsável e dinâmica a sua participação cívica.

Medidas propostas:

(redigir com clareza e objectividade, sem alíneas)

1. Constituição de fóruns da Juventude na Internet, moderados por uma equipa de

profissionais de diversas áreas, com o intuito de esclarecer e promover o debate sobre
questões de cidadania.

2. Criação de clubes escolares para promover a participação cívica e o voluntariado, no
sentido de intervir activamente na comunidade.

3.

