
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: Secundária Dr. Joaquim Gomes Ferreira Alves 

Circulo: Porto 

Sessão: Escolar(Sec) 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Considerando que República (do latim Res Publica) significa coisa pública, da qual todos 

fazemos parte, é imperativo que tenhamos coragem para defender ideias, criticar o que 

consideramos errado para não sermos influenciados por líderes de opinião. 

Neste sentido, devemos apostar numa cultura da tolerância, que não deve ser confundida 

com uma cultura da indiferença. Para isso, é urgente investir numa educação que desenvolva 

a argumentação racional, que possibilite a realização de escolhas esclarecidas. 

Com as medidas abaixo enunciadas, pretendemos criar condições para incentivar os jovens ao 

exercício de uma cidadania activa, ocupando um lugar na discussão pública. 

 

 

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

 

1. Os jovens adultos que recebem o rendimento social de inserção devem retribuir à 

comunidade com serviços que constem de um programa de actividades diversificadas 

elaborado pelo poder local, segundo as necessidades consideradas prioritárias, estimulando a 

ajuda comunitária através da limpeza de jardins, praias, apoio domiciliário a idosos, entre 

outros exemplos. 

 

 

2. Incentivar a participação dos jovens na política através de debates e actividades extra-

curriculares promovidas pela escola e pelo poder local, como por exemplo a criação de mini 
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assembleias, fóruns de discussão pública em espaços facultados pela escola, pelo poder local 

ou on- line 

 

 

3. .Divulgar a existência da disciplina de "Introdução à Política" (disciplina de opção no 12º 

ano), de modo a contribuir para a formação de uma consciência cívica e política, responsável 

e activa. 

 


