
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 da APEL 

Circulo: R.A. Madeira 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Como  o programa escolar da disciplina de Formação Cívica não tem qualquer tema acerca da 

República, ou sobre a formação para a cidadania do sujeito, sugerimos a criação de um 

módulo que tenha como objectivo abranger o tema da cidadania, consequentemente 

informando os alunos sobre os seus deveres e direitos. Este tema promove o alargamento de 

conhecimentos sobre a formação/existência da República, entre outros aspectos. Com 

conhecimentos prévios, dever-se-ia colocar um módulo com o projecto da República, pois, 

visaria um público específico, os adolescentes. Concretamente, durante a Formação Cívica do 

3º ciclo, abordar-se-ia os conceitos básicos da República. Assim, através da criação de um 

módulo específico com vista ao ensino e  a preparar os nossos jovens, será possível dar a 

conhecer melhor o passado e a actualidade política do nosso País, pois, vivendo numa cultura 

liberal e democrática, é importante sensibilizar e transmitir não só os valores que são 

defendidos hoje em dia, como também a sua ética, informando-os sobre o sistema de governo 

e dando a conhecer os seus deveres cívicos. 

 A participação cívica apoiada nas novas tecnologias é uma forma actual e prática de estimular 

a participação dos jovens na sociedade, associando-se a escolas ou grupos de juventude, 

promovendo assim o seu conhecimento. 

Tendo em conta a conjuntura actual, é do nosso interesse utilizar a tecnologia, usando a 

Internet para desenvolver e influenciar os mais jovens a dinamizarem iniciativas cívicas, tais 

como, o debate através de forums e blogs. 

Não só será utilizada a tecnologia como incentivo, mas também a criação de concursos 

periódicos, onde as pessoas poderão formar grupos e, entre estes, discutir ideias ou debater 

sobre um certo assunto, com vista a serem premiados, atraindo os jovens que contribuirão 

para uma maior acção social, formando, desta forma, os nossos jovens para um futuro cada 

vez mais activo a nível político, pois exigirá, por parte destes cidadãos em formação, uma 

atitude cívica mais empenhada e mais activa na defesa de uma República onde todos se 

revejam. 

O uso da novas tecnologias para a promoção da participação cívica e também da promoção 

do associativismo, é uma forma actual de divulgar os temas Republicanos no mundo 

informático e globalizado em que vivemos. Sendo a tecnologia influente nos dias de hoje, 

iremos conciliar a sua popularidade com a divulgação do que é a República. 

É também do interesse comum, a formação dos jovens, e o seu fomento para uma vertente 
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política, onde se confrontam várias ideologias, logo será importante a junção dos ideais e 

valores Republicanos. 

A tecnologia tomará um papel importante, pois dará voz às pessoas e aos seus problemas e 

será um meio para os governantes conhecerem a realidade do País. 

Mas não será apenas através da divulgação tecnológica que pretendemos ensinar os jovens, 

mas também através da criação de debates inter-escolares, promovendo assim o 

associativismo, ou seja, através de iniciativas colectivas. Permitindo às pessoas 

consciencializarem sobre o que é ser-se cidadão, defendendo, o uso da liberdade de 

expressão e pensamento. 

Logo, a participação cívica dos jovens na República ao nível tecnológico pode suscitar 

interesse entre os jovens e restantes participantes. 

 

 

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

 

1. Criação de um módulo na disciplina de Formação Cívica (3º ciclo) e/ou noutra disciplina do 

nível secundário que verse na educação para a cidadania.  

 

 

2. A promoção da participação cívica através de novas tecnologias como forma de incentivar 

os mais jovens. 

 

 

3. Promoção do associativismo, organizando grupos inter-escolares, e criação de concursos 

que premiarão iniciativas colectivas e/ou individuais. 

 


