
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 Seia 

Circulo: Guarda 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Criação de uma disciplina de Formação Cívica e Política no 12.º ano (uma aula por semana) 

com vista à instrução para a cidadania. No programa desta disciplina, constariam várias 

temáticas relacionadas com a participação cívica e política dos cidadãos: origem da política, 

conceito de participação cívica, valor do voto, Instituições do Estado, história da política (em 

Portugal e no mundo, desde a Grécia Antiga até aos dias de hoje, com especial ênfase no séc. 

XX), ideologias políticas, e as diferenças entre “esquerda” e “direita”… Esta seria uma 

disciplina rica em debates e iniciativas de cariz político e social, nomeadamente o incentivo à 

participação em concursos como o Parlamento de Jovens e parcerias com diversas entidades, 

como instituições de solidariedade social (permitiria aos alunos tomar consciência da 

realidade social em que vivemos e que só a política pode alterar).  

Sendo a televisão o maior meio de comunicação social e tendo a comunicação social um papel 

vital na formulação de opiniões, modas e correntes, entendemos que é também neste sector 

que podemos versar alguma da nossa acção. Nesse sentido, propomos a introdução de alguns 

programas que incentivem a participação cívica dos jovens. 

A Assembleia Municipal Jovem seria um órgão de apoio à Assembleia Municipal. Teria lugar 

antes das Assembleias Municipais e onde se discutir-se-iam assuntos relacionados com a 

ordem de trabalhos da Assembleia Municipal. Para eleger os deputados desta Assembleia, 

apresentar-se-iam listas de jovens entre os 15 e os 18 anos que quisessem debater os 

problemas do município e pudessem dar sugestões à Assembleia Municipal. O Presidente da 

Assembleia Municipal Jovem teria a possibilidade de ir à Assembleia Municipal e deixar o 

parecer dos jovens sobre determinadas matérias. Deste modo, os jovens viveriam de forma 

intensa a vida do seu meio local e participariam de forma activa na resolução dos problemas 
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do mesmo. 

 

 

 

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

 

1. – Criação da disciplina de Formação Cívica e Política no Ensino Secundário. 

 

 

2. - Alteração da programação do canal público de televisão portuguesa (RTP) no sentido de 

incentivar os jovens à vida cívica e pública. 

 

 

3. – Criação de uma Assembleia Municipal Jovem 

 


