
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 2º e 3º ciclos Clara de Resende 

Circulo: Porto 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Assistimos hoje em Portugal a uma grave e contínua incosciência e não envolvimento dos 

jovens portugueses na vida cívica e política. A aproximação destes passa objectivamente pela 

obrigatoriedade da disciplina de Ciência Política nas escolas. Esta deverá ter como objectivos:  

fornecer conhecimentos básicos da vida política internacional e nacional, transmitir a 

necessidade da ética e valores na política, contribuir para a formação de cidadãos autónomos, 

responsáveis, cosncientes, interventivos e críticos.  

Passados 100 anos da Implementação do Regime Republicano e 36 anos da Revolução dos 

Cravos, estudos demonstram a fraca capacidade de intervenção e opinião de jovens em 

matérias políticas, tal como, a não identificação e conhecimento de marcos históricos ou 

ideologias políticas. Revelam também que apenas têm acesso à actualidade política atavés de 

meios convencionais, como os telejornais. Deste modo, achamos que a obrigatoriedade da 

disciplina de Ciência Política no 12º ano de escolaridade contribuirá, a médio prazo, para um 

futuro eleitorado formado e cosnciente politicamente, com valores e conhecimentos da política 

local, nacional e internacional, com cidadãos activos na reconstrução da sociedade. Não 

deverá ser um objectivo na leccionação de Ciência Política, a formação de políticos mas sim 

de eleitores e de cidadãos.  

Estamos convencidos que, assim sendo, haverá uma aproximação da política aos jovens mas, 

essencialmente, dos jovens à política. Contribuiremos assim para a qualidade da democracia 

e refundação da República Portuguesa, dos seus valores e ideais, para uma melhor eficácia 

política e qualidade interventiva eleitoral. 

O futuro é nosso e temos de lutar por ele através da participação e opinião social e cívica. 

É preciso começar agora, hoje, e apostar no futuro, na política e em nós, jovens.   

 

 

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

 



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. 

1.    Inclusão obrigatória da disciplina de Ciência Política no 12º ano de escolaridade, em todas 

as áreas curriculares, com uma carga horária compreendida em 180min semanais. 

 

 

2.       

 

 

3.      

 


