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: Agrupamento de Escolas de Valdevez
Circulo: Viana do Castelo
Sessão: Secundário

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

A educação cívica é um meio privilegiado de integração, porque desenvolve nos cidadãos um
sentimento de pertença à sociedade, fomenta a vontade de cumprir obrigações como
cidadãos, bem como conhecem a importância da vida comunitária e mostra a necessidade de
mudança, assimilando-a e integrando-a nas respectivas regras.
Ao longo destes anos descurou-se o ensino da ciência política nas nossas escolas a nível do
ensino básico e secundário, não despertando os alunos para a necessidade da política, o que
em nada tem contribuído para a sua cultura geral.
A maior parte dos jovens desconhece conceitos básicos relacionados com as funções do
Estado, condições e formas do exercício do poder político, estrutura do poder etc.
Por outro lado, aqueles que obtêm alguma informação não se revêem nos modelos
partidários actuais, no modo como alguns dos seus elementos exercem a função política, as
decisões que tomam que se revelam inadequadas e inoportunas na solução de problemas
com que se debate a nossa sociedade, a forma como se estruturam e designam os candidatos.
O modo de designação dos candidatos pelos partidos conduz à viciação eleitoral, contribuindo
para o envelhecimento das instituições, dos Órgãos etc. Pensamos que há necessidade da
limitação dos mandatos dos deputados na Assembleia da República, Assembleias Municipais e
Regionais.

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

1. Inserir a Ciência Política como disciplina autónoma do currículo educativo português, a
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nível do ensino básico e secundário, como forma de desenvolver e cultivar a consciência social
e política de cada jovem, enquanto cidadão.

2. Permitir maior inserção de jovens nos partidos políticos e sua candidatura às respectivas
estruturas de poder, como forma de rejuvenescer as instituições.

3. Limitar os mandatos dos deputados à Assembleia da República, às Assembleias Municipais
e Regionais, no máximo de três mandatos.

