
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 de Francisco Rodrigues Lobo, Leiria 

Circulo: Leiria 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Tendo considerado a absoluta falta de formação e informação dos jovens no que concerne à 

sua participação activa, cívica, enquanto cidadãos portugueses e europeus e, naturalmente, à 

curta aproximação temporal do exercício democrático de direito de voto; 

Tendo considerado o decréscimo da participação dos jovens e, sobretudo, do seu civismo 

aquando dessa participação, traduzido na falta de responsabilidade social, respeito por 

normas e regras e pelos outros; 

Tendo considerado a já existência de um número suficiente de associações de jovens, mas 

onde as actividades dinamizadas não são, muitas vezes, motivantes e se revelam restritas a 

uma só área ou a um só grupo, limitando a expansão de ideias e considerações entre jovens 

 

 

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

 

1. Criação no ensino secundário de uma área curricular não disciplinar à imagem da Formação 

Cívica leccionada no ensino básico e a reforma desta última, a fim de proporcionar aos jovens 

bases e conhecimentos necessários que melhorem a qualidade da participação cívica. 

 

 

2. Elaboração de um programa estruturalmente bem organizado, “Operação Cidadão”, a 

partir do ingresso no ensino básico, de modo a incutir a responsabilidade e os valores da 

cidadania e participação cívica nas crianças e jovens. 

 



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. 

 

3. Criação de parcerias entre associações de jovens já existentes, alargando a um maior 

número de jovens as actividades dinamizadas e promovendo, deste modo, a partilha de 

opiniões e considerações de cada um acerca de vários temas pertinentes no seio da nossa 

sociedade. 

 


