
 

 

Identificação da Escola: Secundária com terceiro ciclo Mouzinho da Silveira 

Circulo: Portalegre 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

1. Tendo em conta que as disciplinas de Área de Projecto e Formação-Cívica fazem parte do currículo 

dos 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico serão estas, as mais adquadas para desenvolver projectos à 

Formação Cívica dos jovens. 

Dado que os jovens não se formam apenas no Secundário, mas sim ao longo da sua formação 

académica julgamos ser importante desenvolver os projectos em conjunto com outras entidades e fora 

da comunidade escolar. 

É importante que os jovens tomem conhecimento com a realidade social a partir de uma idade 

precoce. 

Para desenvover tais projectos é necessário criar parcerias com várias entidades, como por exemplo: 

-Bombeiros 

-Cruz Vermelha 

-Centro de Dia 

-Infantários 

-Hospitais 

2. Visto que estamos inseridos na U.E. é necessário que os jovens conheçam as várias culturas e 

realidades sociais dos vários países. 

No entanto, é pertinente conhecer primeiro as várias regiões do nosso país, daí que seja importante, 

antes de partir para o resto da Europa, haver encontros nacionais nos quais seja desenvolvido o tema 

"Cultura & Regionalismo" com a finalidade de melhor conhecimento da nossa cultura. 

3. Envolver, desde cedo no espírito comunitário e naparticipação cívica os jovens nas instituições de 

representatividade democrática com o objectivo de lhes possibilitar a interiorização do "ser" pessoa, 

dotado de princípios, direitos e deveres, mas também de responsabilidade e de liberdade. 

 

 

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



 

 

1. Desenvolver projectos que abranjam os 2º e 3º terceiros e ensino secundário na disciplina de Área 

de Projecto/Formação Cívica de forma a colaborar de forma assídua em locais relacionados com 

voluntariado, tais como: piscinas municipais, postos de turismo, infantários, cruz vermelha, bombeiros 

e centros de dia. 

 

 

2. Promoção de inter-railes/intercâmbios juvenis a fim de educar/formar para a defesa do ambiente, 

solidariedade , responsabilidade social,diálogo intercultural e realização pessoal. 

 

 

3. Criação, com representação autárquica, de uma associação juvenil a fim de promover o contacto dos 

jovens com os problemas locais estimulando a sua participação com a atribuição de prémios de mérito. 

 


