
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 BÁSICA DO 2º E 3º CICLOS  COM ENSINO SECUNDÁRIO DE 

SÃO MARTINHO DO PORTO 

Circulo: LEIRIA 

Sessão: SECUNDÁRIO 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

O funcionamento da vida interna da escola deve ser um exercício e uma simulação para a vida 

futura do cidadão, e como é neste espaço que os alunos passam a maior parte do tempo, 

então será o mais adequado para debater problemas sociais, tendo em vista o seu 

desenvolvimento social, cultural e afectivo. A troca de ideias entre os jovens, e iniciativas 

criadas pelos mesmos, têm um maior impacto devido à proximidade de idades e de 

mentalidades, algo que não acontece numa relação entre pais e filhos. A escola deve educar 

para a cidadania, desde muito cedo, e deve incentivar a participação em actividades que 

estimulem o s alunos a tomar atitudes correctas na sua vida futura. 

Um clube escolar pode informar, sensibilizar e actuar de forma eficaz, formando os alunos 

para os deveres cívicos e alertando a comunidade para os problemas sociais existentes, como 

a discriminação racial e social, xenofobia, degradação do meio ambiente ou hábitos 

consumistas exagerados. Se, no futuro, os jovens serão as pessoas com mais peso nas 

decisões, então devem começar na escola a pensar em medidas e iniciativas, sendo activos na 

protecção dos direitos humanos, com destaque para os problemas sociais e ambientais. 

Aproveitando as novas tecnologias de informação, o clube escolar terá associado ao seu 

trabalho um blogue onde serão divulgadas informações, actividades e iniciativas relacionadas 

com os interesses dos jovens. Devido ao acesso facilitado à Internet, pela sua eficácia ao nível 

da divulgação de informação e por proporcionar troca de ideias com todas as pessoas, o 

blogue seria um meio para incentivar os jovens a assumirem responsabilidades perante os 

alunos mais novos e sensibilizarem as gerações mais velhas para novos problemas.  

 

 

 

 



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. 

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

 

1.  Criação de um clube escolar dinamizado por alunos e professores para realizar debates, 

concursos, jogos e apresentação de trabalhos sobre problemas sociais  e ambientais. 

 

 

2. Realização de acções de sensibilização relacionadas com a discriminação social, racial e 

outros problemas sociais, e acções de campanha de alerta ambiental para mudar 

comportamentos em relação à separação dos resíduos, ao uso de energias renováveis e ao 

consumo de produtos recicláveis.  

 

 

3. Criação de um blogue pelos elementos do clube escolar que funcionará como recurso de 

divulgação de iniciativas e de debate de ideias, periodicamente actualizado. 

 

 


