
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 E.B.2.3/S Pedro Ferreiro 

Circulo: Santarém 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

            A cidadania da União Europeia, foi estabelecida pelo Tratado de Maastricht em 1992. 

 

            O mesmo tratado atribuiu aos cidadãos dos Estados-Membros o Estatuto de Cidadão 

Europeu que inclui um conjunto de direitos e deveres que caracterizam a cidadania europeia, 

como o voto e participação nas eleições locais e europeias, o direito de petição e o recurso ao 

defensor do povo europeu. 

 

 Ensinar aos mais jovens como serem bons cidadãos é, desde o início da sua vida, 

uma tarefa importante mas também difícil…  

 

 Damo-vos a conhecer algumas palavras de Ricardo Silva (Presidente da Câmara 

Municipal de Ribeira Grande): “Os jovens devem e, para serem cidadãos de pleno direito, ter 

uma preocupação de intervenção nos espaços que frequentam”. O autarca fez esta afirmação 

por considerar que “um cidadão indiferente é o princípio de uma doença na sociedade”. 

 

 Todos nós lamentamos a incompetência de alguns políticos e o mau funcionamento 

das nossas Organizações, mas a verdade é que poucos jovens se esforçam para intervir nos 

assuntos quer de uma região, quer do nosso País, a fim de darem um contributo, por mais 

pequeno que este seja. Poucos são os jovens que tentam estar atentos às medidas e 

soluções apresentadas pelo Governo Português. Poucos são os Jovens que estão dispostos a 

dispensar parte do seu tempo para tratar dos problemas de uma Comunidade inteira. 

            

             A democracia precisa de cidadãos activos, informados e responsáveis para assumir o 

seu papel na comunidade e contribuir para o processo político, cada vez melhor. Perante a 

diversidade e complexidade das sociedades do nosso tempo a experiência de vida não chega 

para formar o cidadão. É preciso uma educação integral, inclusiva e ao longo da vida. 

 



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. 

              Compreendemos que isso seja complicado para os pais/ encarregados de educação, 

pois é algo que não pode ser implementado na altura deles… Contudo, agora e cada vez 

mais, é preciso começar a desenvolver medidas que proporcionem um futuro melhor na 

democracia. 

 

             Porque, afinal, o envolvimento activo constitui a metodologia de abordagem da 

cidadania. Os alunos aprendem o que é ser cidadão pela participação em discussões e 

debates na sala de aula, na vida escolar e  da comunidade e pelas oportunidades de colocar 

em prática as suas aprendizagens face a situações reais.       

 

 

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

 

1. Criar um clube/espaço na escola para preparar e realizar debates sobre temas actuais, de  

modo a aprendermos a argumentar e a participar na resolução conjunta dos problemas da 

sociedade 

 

 

2. Facilitar o Acesso e Intervenção política e pública dos Jovens. Para que as camadas mais 

jovens da nossa Sociedade possam ganhar voz. Ao intervir politica e publicamente, os Jovens 

poderão expor as suas sugestões e críticas às políticas dos nossos Governantes, 

impulsionando a melhoria da Constituição Portuguesa.       

 

 

3. Promover a interacção dos Jovens com Organizações Sociais (Hospitais, lares, associações 

ambientalistas, …) através do Voluntariado e Associativismo, com a finalidade  de incentivar 

os Jovens a participar em causas Sociais não só Nacionais como também Mundiais. E, para 

além disso, a Globalização de Associações é indispensável para que, todos juntos, 

aperfeiçoemos o nosso Planeta. 

 


