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/3 Miguel Torga
Circulo: Bragança
Sessão: Secundário

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

Na sociedade actual muitos jovens não têm qualquer participação em grupos cívicos, sociais
ou políticos. São de salientar alguns factores que contribuem para a sua fraca participação
como o desinteresse por questões públicas e a forte concorrência de actividades mais
atractivas.
Consideramos de extrema importância que se devem educar os jovens para uma cidadania
democrática, devendo os responsáveis (poder político) promover o desenvolvimento de
competências para a participação dos jovens quer na discussão dos problemas que os
afectam, na troca de experiências, quer no conhecimento das instituições que os
representam.
Os jovens deveriam estar motivados para participarem na vida cívica, em associações e
organizações de Juventude como espaços de aprendizagem de cidadania.
Esta participação irá potenciar o desenvolvimento de qualidades como a responsabilidade, a
solidariedade, a consciência democrática, o respeito pelos outros e a tolerância.

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

1. Criação de uma disciplina opcional, vocacionada para a educação política dos jovens a

partir do 7º Ano.

2. Criação de uma estratégia de marketing através da utilização dos media, especialmente a
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nível local, para a inclusão nas grelhas de programa de espaços dirigidos aos jovens em rádios
locais que respondam às dúvidas colocadas pelos jovens; podendo ainda serem utilizadas: a
divulgação em revistas juvenis, panfletos e fóruns de problemáticas relacionadas com a
intervenção cívica.

3. Criação de um órgão consultivo junto das autarquias locais a fim de auscultar as
preocupações dos jovens e ser veículo de transmissão junto do poder central.

