
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/2,3 DE ÁGUAS SANTAS 

Circulo: PORTO 

Sessão: ESCOLAR 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Ao longo de todo o processo referente à escolha de propostas de recomendação acerca da  

temática deste ano do Programa Parlamento dos Jovens fomos analisando em conjunto 

acerca do desinteresse e até desconhecimento da maioria dos jovens na política. er assalta-

nos uma questão crucial. O que acontecerá daqui a alguns anos, quando os jovens de hoje 

forem os adultos de amanhã? Assim sendo, acreditamos que deveríamos incidir as nossas 

medidas num modesto apelo à sensibilização dos jovens perante a política.  

A importância da criação de uma área de formação em cidadania, bem como a 

obrigatoriedade da Disciplina de Ciência Política no currículo do Ensino Secundário iria, 

certamente, contribuir para uma melhor cidadania e acção cívica e política de quantos 

pautam a sua actividade e condutas pelos princípios da ética, contribuindo, assim para a 

criação de "novos" cidadãos mais interventivos, mais críticos e mais conscientes sobre a coisa 

pública.     

 

 

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

 

1.     Propôr a criação de uma disciplina ou área disciplinar com o estrito objectivo de 

despertar o interesse dos jovens em realação à Cidadania Cívica e Política.  

Assim sendo, os conteúdos programáticos desta área disciplinar estariam centrados na 

educação para o saber, ser e estar. Integraria temas com os princípios fundadores de Portugal 

e da sua Constituição, passando pelos direitos humanos e pelas questões decorrentes da 
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presença do nosso País na União Europeia e na Comunidade de Países de Língua Oficial 

Portuguesa (CPLP), sem esquecer a importância geoestratégica da presença de lus-

descendentes espalhados pelo Mundo.   

 

 

2. Criar as condições no interior das escolas para aquilo que modernamente se designa de 

educação não formal, ou seja, a participação dos alunos em concursos e projectos escolares. 

Com efeito, propomos projectos em cooperação com outras entidades públicas e privadas 

para o apoio a cidadãos imigrantes com vista à sua plena integração na sociedade portuguesa.  

 

 

3. Inclusão obrigatória da Disciplina de Ciência Política no 12º Ano de Escolaridade, em todas 

as áreas curiiculares e cursos profissionais de Nível 3, com uma carga horária semanal de 180 

minutos.  

Desta forma, o sistema educativo, dava a sua contribuição decisiva para uma maior e melhor 

preparação e participação cívica e política dos jovens portugueses.    

 


