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: E.T.P.C.-ESCOLA TÉCNICO PROFISSIONAL DE CANTANHEDE
Circulo: COIMBRA
Sessão: SECUNDÁRIO

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

Num momento em que os jovens encaram como dogma que "os políticos não fazem nada,
que são todos iguais; e que a política não serve para nada", urge encará-los/encará-la de
forma diferente, na medida em que involuntariamente muitas das acções diárias dos jovens
passam por ser política, na sua essência. Contribuir para que o vizinho do lado tenha um
cobertor para se aquecer, a si e à sua família é efectivamente um acto de solidariedade tantas
vezes praticado por cada um de nós. No entanto, se todos o fizermos de forma organizada e
concertada, talvez consigamos ajudá-lo a adquirir o seu próprio cobertor, contribuindo de
forma indirecta para o nosso próprio bem estar e o da comunidade em geral.
Neste campo, as Escolas, como espaço privilegiado onde os jovens passam a maior parte do
seu tempo, estas terão um papel crucial na motivação para a Participação Cívica, quer através
da criação de Gabinetes/Pelouros, da implementação da disciplina de "Formação Cívica", quer
incentivando ao levantamento das necessidades - sociais, económicas e ambientais - da
população envolvente.

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

1. Obrigatoriedade de cada Escola constituir um Gabinete/Pelouro da Cidadania, do qual

fariam parte um ou dois representantes de cada turma. As funções deste Pelouro passariam
pela criação mensal de actividades dentro ou fora da Escola, cuja finalidade seria a de alertar
a comunidade escolar e envolvente para a necessidade de mudar comportamentos e realizar
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tarefas que pudessem contribuir para um melhor ambiente social, económico e ecológico.

2. Implementação da disciplina de "Formação Cívica" e incentivar as Escolas a convidarem
representantes locais e nacionais dos diferentes partidos políticos, com especial inicidência
nas Juventudes partidárias por forma a dinamizar acções de esclarecimento e debate, com o
objectivo de motivar a participação política dos jovens alunos.

3. Incentivar os alunos a fazer um levantamento das necessidades - sociais, económicas e
ambientais - da população local, mais prementes, e definir junto da comunidade escolar
estratégias - actividades a fim de minimizar essas mesmas carências.

