
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 ALVES  REDOL 

Circulo: - LÍSBOA 

Sessão: SECUNDÁRIO 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

 

Qualquer Estado Democrático está directamente relacionado com os direitos fundamentais 

de cada um, com o respeito pelas normas e com a separação de poderes, de modo a permitir 

que a vontade de toda a população seja exercida de maneira livre e justa. 

Contudo, existe uma lacuna , uma vez que o direito de voto, por exemplo, apenas é exercido 

pelos adultos, excluindo os mais jovens, impedindo que os jovens intervenham e influenciem 

as decisões da forma que acharem mais adequada. É intolerável esquecer que a participação 

dos jovens é um factor  relevante.  É indispensável que os jovens se expressem e possam ter 

voz activa na tomada de decisões. Em áreas que dizem, principalmente, respeito aos jovens, 

como  a Educação, devem ser estes a sugerir alguma forma de corrigir, criar e/ou eliminar 

uma determinada lei, consideradas as suas sugestões. Este é o papel do cidadão, 

independentemente da  idade, numa comunidade democrática. 

Hoje, vivemos numa sociedade desrespeitadora, discriminatória e parcial no que toca à 

participação dos cidadãos estrangeiros nas tomadas de decisão. Cada vez há mais jovens de 

diferentes culturas que estabelecem as suas vidas no nosso país e que não têm forma de 

intervir neste processo democrático. A nossa sociedade potencia o aumento da exclusão 

social, nomeadamente nas escolas. Nas escolas, estes jovens vêem-se  obrigados a viver 

frustrados e excluídos numa das etapas mais importante das suas vidas – a Juventude. 

 Os jovens pouco sabem  sobre assuntos políticos que são discutidos na A R. Conclui-se que, 

ou os jovens estão cada vez mais desinteressados pela política interna exercida no seu país ou 

então , embora queiram, não encontram forma de ter um papel mais activo.Existe falta de 

incentivos à inserção dos jovens na vida política. Os jovens devem ser  ensinados, durante a 

passagem pela ES, a desempenhar o papel do cidadão livre de forma justa e imparcial .  

 

 

 



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. 

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

 

1.  Desenvolver valores e comportamentos democráticos com promoção para a 

integração e igualdade de oportunidades através de projectos entre pares (mentoring) que 

permitam o estabelecimento de relações directas informais com benefícios mútuos. 

 

 

 

2. Promover desde o ensino básico uma efectiva educação para a cidadania, através da 

disciplina de Educação para a Cidadania (Formação Cívica) com um programa bem 

estruturado de acordo com o nível etário e com os ciclos de ensino, deixando de ser mais uma 

disciplina que se revela inútil para os alunos. 

 

 

3. Transformar a escola num meio autenticamente democrático e cívico, através de uma 

cultura de escola que promova aos alunos um desempenho activo e responsável na gestão de 

espaços colectivos e no planeamento de projectos escolares e seus meios de comunicação, na 

promoção do diálogo, negociação e gestão de conflitos e participação nas estruturas de  

 decisão. 

 


