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 Dr. Manuel Laranjeira
Circulo: - Aveiro
Sessão: Secundário

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

OS DEPUTADOS DA ESCOLA SECUNDÁRIA DR. MANUEL LARANJEIRA, EM ESPINHO, reunidos
na Sessão Escolar de 13 de Janeiro de 2009
Considerando,
- que se constata um preocupante défice de formação e participação dos jovens na vida cívica
e, em particular, nas matérias de política regional e nacional;
- que esta situação se deve, em grande parte, à ausência de uma disciplina de formação cívica
nos currículos escolares do ensino secundário;
- que o futuro da democracia depende do envolvimento dos cidadãos, em geral, e dos jovens,
em particular, e de uma relação de proximidade e confiança entre eleitos e eleitores;
- que a intervenção dos alunos nas decisões que lhes dizem respeito é condição essencial para
a adequação destas às suas expectativas e interesses;
- que qualquer medida perde exequibilidade e eficácia se elaborada sem a coresponsabilização directa dos seus destinatários;
- que, finalmente, as Associações de Estudantes pela sua natureza democrática e dimensão
representativa querem e podem assumir papéis relevantes na organização e vida das
escolas,
Recomendam:

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. A inclusão da formação cívica, com o

enfoque na vertente política, como disciplina

obrigatória nos currículos do ensino secundário.

2. A criação de círculos uninominais restritos para a eleição de deputados, um sistema que
implicaria uma maior identificação do eleito e uma maior responsabilização deste e dos seus
eleitores na acção política.

3. A criação da Federação Nacional das Associações de Estudantes que, à semelhança do
organismo similar que integra as Associações de Pais e Encarregados de Educação, seja
reconhecida como parceiro institucional privilegiado do Ministério de Educação para as
questões da educação e do ensino em Portugal.

