
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 PROFISSIONAL DE TORREDEITA 

Circulo: VISEU 

Sessão: ESCOLAR 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Considerando que: 

- se regista, actualmente, um "divórcio" entre os cidadãos eleitores e aqueles que se 

candidatam para o exercício de cargos públicos, com elevadas taxas de abstenção em todas as 

eleições; 

- se verifica algum distanciamento entre os jovens e a "causa pública" 

- os jovens revelam algum desconhecimento sobre o funcionamento e competências dos 

órgãos de soberania; 

- não obstante a existência de exemplos meritórios de comprometimento com causas, a 

verdade é que muitos jovens não se comprometem com acções cívicas de solidariedade e de 

promoção de outros valores; 

- no mundo actual, a falência das ideologias desapaixonou  os jovens das questões político 

partidárias;  

ENTENDEMOS QUE É VITAL APROXIMAR OS JOVENS DA VIDA POLÍTICA. 

 

 

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

 

1. Utilização dos meios de comunicação social para a aproximação dos jovens à vida política 

(revista, jornal, sites, fóruns, blogs…) 
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texto: exposição de motivos – 3300 caracteres (incluindo espaços); cada medida – 850 caracteres 
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2. Leccionação de uma disciplina, a partir do 2.º ciclo, com base no incentivo à participação na 

vida cívica. 

 

 

3.       

 


