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: Colégio de Albergaria
Circulo: Aveiro
Sessão: Escolar

Projecto de Recomendação:
Exposição de motivos:

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

A sociedade actual exige cada vez mais a participação activa dos jovens. Urge a motivação e
sensibilização destes perante a sociedade em que estão integrados.
Considerarmos, pois, importante a organização dos jovens como grupo interventivo e ao
mesmo tempo líder na elaboração de sites na internet em que se divulgasse não só a nível
nacional e a nível internacional, acções a desenvolver em diferentes âmbitos como a
solidariedade, a responsabilidade social, a defesa ambiental e a intervenção política e
pública. Pretende-se criar consciência social nos jovens, desenvolvendo e preservando a
mesma.
Actualmente a escola desempenha um papel fulcral na educação dos jovens. Como tal
deve também ser responsável pela formação cívica destes. Porque não alterar os conteúdos
programáticos da disciplina de Formação Cívica do 2º e 3º ciclos do ensino básico, visando
tornar os alunos mais responsáveis, mais conscientes, mais justos e mais tolerantes,
desenvolvendo valores como respeito, a responsabilidade, a solidariedade e a realização
pessoal? Nesta perspectiva, a disciplina de Área Projecto de 12ºano, deveria também ser
desenvolvida em função destes valores.
Por último, consideramos importante a criação de uma revista escolar a nível nacional
de forma a publicitar todas as iniciativas realizadas nas escolas no âmbito da participação
cívica dos jovens.
Pensamos que estas medidas permitem aos jovens reflectir sobre o mundo em que
vivem e o importantíssimo papel que podem desempenhar na sociedade. Uma das nossas
preocupações fundamentais foi a utilização dos mass-media mais utilizados pelos jovens
como forma de divulgação das acções a realizar no âmbito da participação cívica dos jovens e
na promoção de valores.

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 uma associação de alunos a nível nacional responsável pela criação de uma

página web e de curtos programas televisivos onde se debatessem temas e se divulgassem
acções de defesa ambiental, associativismo, voluntariado, interculturalidade, etc. esta
associação ficaria responsável pela dinamização de actividades que permitissem a
consciencialização e apelassem para a intervenção mais activa dos jovens na sociedade.

2. Alteração dos conteúdos programáticos da disciplina de Formação Cívica dos 2º e 3º ciclos
do ensino básico e dos da disciplina de Área Projecto do 12º ano. Os conteúdos programáticos
visariam

a intervenção dos jovens na sociedade em que se inserem, desenvolvendo

actividades de carácter prático que pudessem melhorar o ambiente, voluntariado,
solidariedade e realização pessoal, etc. Estas disciplinas preparariam também os jovens para
boas práticas de cidadania, responsabilidade social e política.

3. Criação de uma revista a nível escolar onde todas as escolas fossem responsáveis por um
espaço em que se divulgassem as diferentes actividades que vão realizando ao longo do ano
lectivo, no âmbito da formação cívica dos jovens. Seria um espaço por excelência, para a
partilha de experiências, actividades, entrevistas e tudo o que pudesse motivar o interesse
dos jovens a este nível.

