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 e Secundária da Madalena
Circulo: Açores
Sessão: Secundário

Projecto de Recomendação:
Exposição de motivos:

(considerações ou argumentos que justificam ou enquadram as medidas propostas)

Na Constituição da República Portuguesa, o artigo 48º define que “todos os cidadãos têm o
direito de tomar parte na vida política e na direcção dos assuntos públicos do país,
directamente ou por intermédio de representantes livremente eleitos”.
No mundo actual, cada vez mais complexo e multifacetado, cada vez mais individualista e
hedonista, para além da afirmação dos direitos, importa também mobilizar e empenhar os
jovens na participação pública, desenvolver o espírito empreendedor, mas também de
solidariedade e parceria com os outros.
Muitos jovens, mais ou menos motivados para se envolverem em actividades cívicas de
solidariedade social, dificilmente encontram actividades disponíveis que possam vir de
encontro ao seu espírito altruísta, não tanto por não existirem, mas mais pelo facto do seu
acesso não estar claramente identificado.
Na vida escolar, muitas associações de estudantes nem sempre conseguem dinamizar a
participação dos alunos. A representação dos alunos no Conselho Pedagógico e na Assembleia
de Escola, através de um processo eleitoral nominal, não está obrigatoriamente inserida
numa assembleia de estudantes mais abrangente, que os articule nas várias intervenções
cívicas escolares.
Considerando o exposto, a nossa escola, através de um debate interno, propõe duas medidas,
com o objectivo de incrementar a participação cívica dos jovens. Uma no contexto da vida
escolar e outra no contexto mais geral da sociedade em que se inserem, mas ambas
afirmando o desejo dos jovens participarem activamente nos desafios da sua comunidade e
do país.

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. Criar na legislação a obrigatoriedade de uma Assembleia Ordinária de Alunos por trimestre,

em todas as escolas do ensino básico e secundário. Desta assembleia fariam parte todos os
delegados de turma do terceiro ciclo e secundário, representantes da Associação de Alunos e
os representantes dos alunos na Assembleia de Escola. Deverá ainda incluir a representação
de um membro da Assembleia de Escola, um membro do Conselho Pedagógico, um membro
da Associação de Encarregados de Educação e um membro do Conselho Executivo.

2. Em cada concelho, as instituições públicas e de solidariedade social deverão promover e
organizar programas direccionados para o voluntariado, que permitam aos jovens a
interacção com instituições de solidariedade social. Estes programas possibilitariam aos
jovens uma participação cívica de forma sistemática e consistente, em proveito do bem
comum, de uma forma desinteressada. A divulgação dos programas seria efectuada pela
Direcção Regional de Juventude e demais instituições juvenis de proximidade.
Nomeadamente Postos de Informação Juvenil e a própria Escola. Os processos de candidatura
teriam de ser fáceis e acessíveis.

3.

