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 com 2º,3º ciclos Professor Reynaldo dos Santos
Circulo: Lisboa
Sessão: Secundário

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

Numa conjuntura económico-social tão grave como a que sentimos nos dias que correm, é
essencial pensar sobre o papel que cada segmento da sociedade ocupa na resolução da
mesma. Um papel particularmente importante é o desempenhado pelos jovens tanto na
sociedade como na vida cívica. Este é o mote que levou a Escola Secundária do Professor
Reynaldo dos Santos a pensar e debater sobre a “Participação Cívica dos Jovens”.
Este fenómeno, de desinteresse e abandono generalizado pela parte dos jovens, é, para nós,
consequência de políticas de afastamento da actividade cívica mais importante, a política.
Este descrédito nas instituições públicas é generalizado na população, mas assume nos jovens
contornos preocupantes, que não podemos descurar. Num contexto de crise, as populações
procuram nos políticos respostas para os seus problemas e anseios. Quando os mesmos não
são apreendidos pela classe política, verificamos, muitas vezes, o afastamento das
populações, no que diz respeito à política e restante vida interventiva na sociedade. Neste
âmbito é de suma importância o diálogo entre jovens e políticos, nomeadamente autarcas e/
ou deputados. Abrindo portas à oportunidade de debate de ideias, de explicação de
propostas, sobre os grandes temas que herdaremos num futuro próximo.
Numa atmosfera de agitação económica, como a que é vivida hoje, é importante que os
jovens não percam a capacidade de intervenção na sociedade. Mas, para que esta
intervenção dos jovens na sociedade tenha continuidade assegurada, os estudos ou a
continuação dos mesmos, revelam-se imperiosos. Sendo assim, a sociedade deverá munir-se
de ferramentas que permitam a inclusão dos jovens no mercado de trabalho pois apenas
assim, com jovens incluídos no mundo do trabalho e, consequentemente, na própria
sociedade, conseguirão ter uma visão mais abrangente dos problemas que se enfrentam,
podendo assim contribuir para a sua resolução.

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. Modificação do programa a ser leccionado na disciplina de formação cívica, no terceiro

ciclo. Constando, no mesmo, conteúdos de história política e debates sobre os grandes temas
do mundo contemporâneo. Recriação da disciplina de Ciência Política, no secundário, como
disciplina opcional.

2. Mais divulgação e Criação dos chamados “Bancos do Povo”que permitam aos jovens
adquirirem os seus Microcréditos, a fim de apostarem na sua formação e consequente
qualificação da mão-de-obra no nosso país.

3. Existência de cotas para os jovens na Assembleia da República.

