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Identificação da Escola: INSTITUTO DE EDUCAÇÃO TÉCNICA DE SEGUROS – Pólo de Évora 

Circulo: ÉVORA 

Sessão: SECUNDÁRIO 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

A participação activa dos jovens embora não seja um tema muito falado, está cada vez mais 

presente na nossa sociedade. 

Por toda a parte há problemas que poderiam ser resolvidos se os jovens tivessem uma 

participação mais activa na nossa sociedade. 

Poucas são as pessoas que conseguem ficar indiferentes a polémica situação da Ministra da 

Educação onde professores e alunos organizam greves, protestos, etc. 

Porém os professores têm uma assembleia onde falam, organizam os temas que querem 

defender e quais os que querem protestar, mas mais importante que isso podem participar 

nesses assuntos. Não seria bem mais fácil se os jovens tivessem uma maior participação 

activa? 

Os jovens de hoje em dia têm um cada vez maior interesse pelos assuntos que os rodeiam no 

seu dia a dia, e gostariam de participar nessas decisões que são tomadas em relação a esses 

assuntos mais activamente. 

Isto seria bem mais fácil porque em vez de greves, manifestações, etc, etc, os jovens iam 

poder dar a sua opinião.”Concordamos” “Não concordamos” “Sim” “Não”… 

Assim seria tudo bem mais simples. 

Será assim tão difícil deixar participar os jovens nesses debates para que estes possam ter 

uma palavra mais activa? 

A idade mínima que é preciso ter para se poder exercer o direito de voto são 18 anos. Não 

sabendo números certos, arriscaríamos a dizer que uma percentagem de pelo menos 60% dos 

jovens nem sequer vão votar. 

Será que isto aconteceria se os jovens tivessem uma participação mais activa? 
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Os pais dos jovens muitas vezes ficam descansados quando os deixam na escola, mas o que é 

certo e que é nessas mesmas escolas que os jovens se sentem oprimidos, descriminados. Hoje 

em dia, quase todos nós sabemos que em muitas escolas os seus alunos sofrem de bullying 

por parte de outros jovens, mas muitos destes casos não se chegam nunca a saber, porque 

quase que não há a tal participação activa dos jovens. Se eles denunciarem um caso de 

bullying passado pouco tempo já ninguém quer saber. Será que esses mesmos jovens 

sentissem que tinha uma boa participação activa no seu meio escola para denunciar o tão 

falado bullying não o faziam? 

Outro tema que infelizmente é muito comum na nossa sociedade são os jovens com 

deficiências tanto ao nível físico como a nível mental. Esses jovens provavelmente na sua 

grande maioria gostaria de ser reintegrado em escolas do ensino regular, pois muitos deles 

têm capacidades e saberão aproveitar as oportunidades que lhe seriam dadas. Será que esses 

jovens têm participação activa? 

 

 

 

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

 

1. Uma das medidas que nós acreditamos e que vamos defender é “Integração dos jovens nas 

decisões tomadas pela Assembleia da República”.  

Gostaríamos que os jovens pudessem ter um ou mais representantes que participassem com 

voz activa nas decisões tomadas da Assembleia da República que tivessem a ver com os 

jovens ou que os venham a afectar directa ou indirectamente. Certamente que todos os 

jovens, pelo menos uma vez nas suas vidas, sentiram que não tem uma participação activa na 

sociedade em que vivem, ou porque a sua opinião não foi levada a sério, ou muito 

provavelmente nem foi ouvida. 

Certamente quase nenhum dos senhores e senhoras que fazem parte da Assembleia da 

República e que participam activamente nas decisões nela tomadas se apercebem o quanto 

seria importante que os jovens participassem para manifestar a sua opinião. 
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2. A segunda  medida que nós acreditamos e que vamos defender é “O combate ao bullying 

entre os jovens”. 

É um tema não muito falado na nossa sociedade, mas infelizmente é muito conhecido entre 

os jovens principalmente daqueles que são alvo dele. Não custa nada ajudarmos um jovem 

que nós saibamos que esteja a ser alvo de bullying, porque um dia poderemos vir a ser nós e 

vamos gostar de sentir que temos apoio. 

Que direito temos nos de fazer bullying a outros jovens, sejam estes brancos, pretos, ou por 

outro motivo qualquer que seja. 

Se os jovens tivessem uma participação mais activa de certeza que muitos destes casos iriam 

acabar, porque esses jovens tinham garantias de que depois de denunciarem esse abuso ele 

iria acabar e não piorar como acontece hoje em dia. 

 

 

3.       

 


