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 3º Ciclo Morgado Mateus
Circulo: Vila Real
Sessão: Secundário

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

A selecção das medidas foi feita tendo em conta a importância que se reconheceu à
responsabilidade social e à intervenção pública dos jovens na sociedade moderna.
A participação cívica passa hoje em dia, por questões ambientais. Sensibilizar os jovens para
uma consciência ambiental, promovendo a utilização de energias renováveis e a preservação
dos recursos naturais é, sem dúvida, uma medida que urge implementar na nossa sociedade.
A inclusão de uma disciplina específica no currículo do ensino seria uma das soluções para
garantir o futuro, através do envolvimento dos jovens na solução dos problemas de natureza
ambiental. Reforçar a formação técnica dos jovens em áreas especializadas, tecnológicas e
profissionais associadas ao ambiente promovendo a investigação, o investimento e a criação
do auto-emprego seria também importante.
A criação de um movimento cívico nacional (MCN) constituído por jovens interventivos que
agregasse consensos em relação a áreas estratégicas de interesse nacional é uma das medidas
apresentadas. A utilização dos meios de informação disponíveis na sociedade de hoje
permitirá difundir a informação, mobilizando as opiniões e intervindo num exercício autêntico
de cidadania e constituirá um instrumento de trabalho para todos os jovens; desta forma
expressarão e publicitarão as suas opiniões, os seus valores, as suas preferências e as suas
sugestões. O Movimento promoveria o conhecimento inter-cultural através do intercâmbio
dos jovens dos vários países. Teria também como responsabilidade promover actividades que
dessem lugar ao debate sobre assuntos e questões que ora nos podem angustiar ora nos
podem fazer sentir mais felizes e mais realizados. O movimento teria tanto mais expressão
quanto o número de jovens que a ele se associassem e a sua dimensão ditaria a capacidade
de exercer pressão sobre os órgãos de decisão política deste país, no sentido de alterar
comportamentos e atitudes, colocando a participação cívica dos jovens e o valor da sua
opinião num novo patamar de importância.
Promover a realização de protocolos entre as escolas e instituições da sua área de influência,
que possibilitassem aos alunos, em regime de voluntariado, prestar apoio a essas instituições
contribuiria para a aproximação da escola à comunidade mas, principalmente para o
desenvolvimento pessoal do jovem. As instituições poderiam ser de solidariedade social de
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apoio aos mais desfavorecidos desenvolvendo assim o espírito de cooperação e um
sentimento de pertença que se concretizaria em atitudes de luta por uma causa, tornando o
jovem interventivo na sociedade.
Depois de expostas as medidas fica, pois, claro que a Escola Sec. Morgado Mateus saberá
defender e promover a participação cívica dos jovens pelo que se apresenta como uma Escola
capaz de se envolver em causas que interessem os jovens portugueses.

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

1. Sensibilização dos Jovens para uma cultura ambiental através de uma formação cívica e

tecnológica.

2. Criação de um “Movimento cívico nacional” de intervenção na sociedade.

3. Criação de protocolos entre as escolas e instituições no sentido de envolver os jovens em
idade escolares em programas de voluntariado.

