
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 Francisco Simões 

Circulo: Setúbal 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Considerando que:  

1. a República, que vai completar o seu primério centenário em 5 de Outubro próximo, tinha 

subjacente ao seu ideário o exercício pleno da cidadania, onde, efectivamente cada indivíduo 

se constituisse como cidadão útil a si próprio e ao colectivo; 

2. a educação cívica foi uma preocupação da reforma do ensino levada a cabo pela 1ª 

República como instrumento de alfabetização política e estímulo à participação activa de cada 

cidadão;  

3. a Escola é o espaço privilegiado para uma formação integral e para uma aprendizagem do 

excercício democrático da cidadania;  

4. as novas TIC constituem ferramentas apelativas e estimulantes, particularmente para os 

jovens, no âmbito do desenvolvimento da partilha de ideias e opiniões, do espírito crítico e da 

liberdade de expressão;  

5. o divórcio   entre o cidadão eleitor e os deputados eleitos resulta, entre outros factores, do 

descrédito da classe política em geral, pois o cidadão comum não se sente, muitas vezes, 

representado na defesa dos seus interesses por aqueles nos quais votou através das 

estruturas partidárias;  

6.  uma diminuta participação dos jovens  na vida política activa caracteriza a actual sociedade 

portuguesa. 

Propõem-se as medidas que a seguir se enunciam.  

 

 

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. Alteração dos círculos eleitorais plurinominais para círculos eleitorais uninominais, por 

forma a aproximar o cidadão eleitor do deputado eleito e a tornar mais consistente a 

responsabilidade deste último perante os seus eleitores, promovendo-se uma representação 

mais efectiva dos reais interesses das populações. 

 

 

2. Integração na vida escolar do aluno, desde a infância, de uma pedagogia  de aprendizagem 

e estímulo do exercício da cidadania e do desenvolvimento de consciência cívica, incluindo a 

utilização dos recursos disponibilizados pelas TIC, nomeadamente as plataformas, os blogues, 

entre outros.  

 

 

3.       

 


