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 de Alcains
Circulo: Castelo Branco
Sessão: Secundário

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

Os jovens devem ter uma preocupação com a vida social. A base para a participação cívica dos
jovens já não é tanto o estado, ou a família, mas a escola e a sociedade. Contudo é cada vez
mais necessário estabelecer um conctacto directo do jovem com a sociedade real.
Recomendamos por isso, uma maior intervenção, por parte dos jovens, da escola e outras
instituições, nos diferentes «espaços sociais». Sejam eles instituições de solidariedade, lares,
escolas, museus, associações desportivas e recreativas. Procuramos desenvolver nos jovens a
consciência social através do relacionamento interpessoal, trabalho de equipa, solidariedade,
iniciativa, envolvimento, responsabilidade e o respeito pelos outros. Ao mesmo tempo,
possibilitamos a abertura da escola à comunidade envolvendo-a, através dos alunos, em
projectos sociais. Queremos ser cidadãos empenhados. A escola e a sociedade não só devem
ser um instrumento na motivação dos jovens para a participação cívica, como têm também
que proporcionar os instrumentos necessários para incluir os jovens.

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

1. Porque há coisas que não se aprendem sem se praticarem e só contactando directamente

com os problemas que afectam o mundo ganhamos uma melhor consciência deles; propomos
que as disciplinas de Formação Cívica, Ed. para a Cidadania, Cidadania, Cidadania e Mundo
Actual, Área de Integração e Área de Projecto funcionem com protocolos de colaboração,
previamente estabelecidos entre as escolas e instituições/associações cívicas de apoio social
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da área escolar. Esses protocolos visam possibilitar a participação prática dos alunos nessas
instituições no decorrer destas disciplinas. Essa participação seria feita planificando horários,
por grupos distribuídos e dispersos por diferentes instituições, cumprindo um plano formado
no início de cada ano ou período.

2. A participação cívica não é só um direito mas também um dever. Propomos que cada aluno
do Ensino Secundário realize durante o ano lectivo, pelo menos um trabalho/tarefa/função,
sempre com carácter prático, numa instituiçõo ou organização de interesse social. Ou então,
que façam parte de uma associação/instituição de interesse público. Que estajam inscritos,
participem nela, ou façam parte dos órgãos da instituição. Essa entidade poderá ser
desportiva, artística, educativa, municipal, solidariedade, etc.,. Será sempre da escolha
voluntária do jovem que nela, de algum modo, participará. As escolas poderão criar as suas
próprias «associações de jovens» que deverão que ter uma participação útil na comunidade
local.

3. Propomos que as instituições/associações desportivas, recreativas, culturais, ambientais,
solidariedade, etc., contemplem obrigatoriamente nos seus estatutos, a integração/presença
de jovens, num qualquer nível das suas estruturas, em moldes que a instituição decida ser a
mais adequada e que permita a participação/colaboração activa dos jovens. Em contrapartida
estas associações seriam apoiadas pelo estado ou até por empresas, tipo macenato.

