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
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(incluindo espaços). Confira estes limites no seu texto antes de copiar e colar nos espaços previstos.

Identificação da Escola: Escola Profissional da Raia
Circulo: Castelo Branco
Sessão: Idanha-a-Nova

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

Um dos desafios que se colocam à sociedade actual é a Participação Cívica dos Jovens,
nomeadamente a participação na vida política. Uma sondagem feita em 2005 pelo Instituto
Português da Juventude, revela que 86,4% dos jovens não participa em qualquer grupo
civico, social ou político.
A maioria dos jovens diz “a politica é uma seca” e “não percebo nada de política”. O nosso
objectivo é preparar e incentivar o interesse dos jovens para a vida social e politica.
Acreditamos que um dos caminhos a seguir será o incentivo à participação politica. Uma das
formas de maior facilidade e de menor dispêndio de tempo ou esforço é o voto. Este é um
dever cívico de todos os cidadãos, mas para que se concretize de uma forma responsável é
necessário que estejam esclarecidos a cerca da vida política, dos partidos e suas ideologias,
assim como das formas de participação e conhecimento por parte dos jovens sobre os
problemas actuais do nosso país.
Tentaremos alcançar estes objectivos criando algumas medidas que visam o incentivo e
esclarecimento aos jovens.
A primeira medida visa a criação de departamentos de esclarecimento político em diversas
associações juvenis já existentes. Esses departamentos esclarec erão os jovens a nivel do
que é a participação civica dos jovens, formas de participação, o que é a politica, quem são os
seus representantes e as ideologias dos partidos.Terá, também, de existir divulgação desses
departamentos para que os jovens interessados saibam onde se podem dirigir, afim de obter
informações.
A segunda medida refere-se à introdução de um conteúdo programático referente ao tema
"política" em disciplinas como a formação civica em particular ao 3º Ciclo. Os jovens quanto
mais cedo tiverem contacto com este assunto mais facilmente entenderão o que é a politica e
o modo de funcionamento, para que participem mais activamente na vida politica do pais.
Visto que no secundário, não existe nenhuma disciplina em que possa ser inserido, no plano
curricular o tema Politica, propomos a realização de palestras anuais de esclarecimento, de
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forma a fomentar e a suscitar o interesse para a Participação Politica dos Jovens.

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

1.

Criação de departamentos juvenis de esclarecimento politico em todos os distritos do Pais;

2.
Esclarecimento politico obrigatorio no programa das disciplinas de Formação Civica apartir do
3º Ciclo;

3.
Promover palestras anuais de esclarecimento politico, tais como, ideias e conceitos dos
partidos existentes, em todas as escolas do Ensino Secundario.

