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Identificação da Escola: Escola Básica e Secundária das Lajes do Pico
Circulo: Açores
Sessão: Secundário

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

Cidadania que deriva do latim, civitas,"cidade", pode ser definido como conjunto de direitos,
e deveres ao qual um indivíduo está sujeito em relação à sociedade em que vive.
O conceito de cidadania sempre esteve fortemente preso à noção de direitos, especialmente
os direitos políticos, que permitem ao indivíduo intervir na direcção dos negócios públicos do
Estado, participando de modo directo ou indirecto na formação do governo e na sua
administração. No entanto, dentro de uma democracia, a própria definição de Direito,
pressupõe a contrapartida de deveres, uma vez que numa colectividade os direitos de um
indivíduo são garantidos a partir do cumprimento dos deveres dos demais componentes da
sociedade.
Vários autores, no século XVIII, ocuparam-se da educação, em geral animados por
extraordinário otimismo pedagógico, grande fé no poder do conhecimento, associada, por
vezes, ao engrandecimento moral do indivíduo ou dos povos.
Contudo, no quadro cultural da época, onde brilharam figuras notáveis, Rousseau destaca-se
como um pensador à parte. Recusando-se a tratar separadamente a política e a moral, e
visando investigar os factores que se interpõem entre o indivíduo e a sua felicidade, a partir
do postulado de que o homem, degradado na sua natureza pelo processo histórico de
socialização, pode, em princípio, recuperar sua integridade essencial.
O processo educativo é eminentemente pedagógico e social devendo ser assumido por toda a
comunidade educativa com vista ao seu sucesso supremo – formar cidadãos portadores de
competências essenciais e estruturantes abrangendo todas as vertentes do desenvolvimento
humano.
Todas as crianças necessitam de atenção e cuidados. Na maioria dos casos, esta
responsabilidade incumbe aos pais.. O conceito de “responsabilidade parental” abrange os
direitos e obrigações relativamente aos cuidados que se prendem tanto com a pessoa como
com os bens da criança. Tal facto implica a responsabilidade de garantir que a criança tenha
um telhado, alimentação e vestuário, bem como a responsabilidade pela sua educação. Inclui
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ainda a responsabilidade de acautelar os bens materiais da criança, quando existam, e o
direito de a representar legalmente.
Estudos recentes revelam que o fenómeno da violência contra as pessoas idosas está a
aumentar em Portugal. Num primeiro plano, esta problemática relaciona-se com a condição
do idoso na sociedade actual. Nas sociedades contemporâneas há uma certa desvalorização
da experiência e sabedoria dos mais velhos como reflexo de uma crescente perda da tradição
e dos valores morais. O estatuto social do idoso está fragilizado e os estigmas sobre a velhice
ameaçam transformar o idoso num ser descartável. O próprio idoso, por pressão do estigma,
sente-se muitas vezes ultrapassado, acha que já teve a sua época e que agora não serve para
mais nada. A negação social do direito à existência é uma das mais graves formas de violência
e é perpetrada pelo próprio idoso em relação a si mesmo e pela sociedade.
Quando se fala em violência contra o idoso muitas pessoas pensam logo em espancamentos,
torturas, privações e aprisionamento (que infelizmente são comuns), mas para além destas
existem muitas outras situações de violência que são complexas, de difícil diagnóstico e
prevenção.

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

1. Criação de um espaço parental nas escolas, em parceria com os serviços de Acção Social e

as CPCJ.

2. Criação de um gabinete de apoio ao idoso com acção especifica na área dos maus
tratos/negligência.

3. Promoção, por parte das autarquias, em parceria com entidades ligadas aos jovens e aos
idosos, de espaços de convivio inter-geracional.

