Escreva o nome da Escola, do distrito ou Região Autónoma em que se insere e a Sessão em que
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Identificação da Escola: Secundária do Fundão
Circulo: Castelo Branco
Sessão: Secundário

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

"A política da juventude deverá ter como objectivos prioritários o desenvolvimento da
personalidade dos jovens, a criação de condições para a sua efectiva integração na vida
activa, o gosto pela criação livre e o sentido de serviço à comunidade."
Para estimular uma maior Participação dos Jovens na Sociedade, particularmente na (VIDA)
política do seu país, é necessário fornecer aos jovens uma maior educação ao nível desta área,
visto que nos deparamos com uma juventude pouco informada e desinteressada, com falta
de motivação para adquirir conhecimentos ao nível deste tema.
Se, enquanto crianças, não somos educados politicamente, como esperamos tornarnos cidadãos conscientes do nosso voto e, de facto, contribuir para o desenvolvimento do
país? E mesmo enquanto jovens, se não nos importamos com a política, se a consideramos
desinteressante e, muitas vezes, inútil, como esperamos participar activamente na sociedade,
que é governada por políticos?
Pelos motivos acima referidos, é importantíssimo tomarmos medidas para educar as
nossas crianças e jovens para a política, para a forma de organização do Governo de Portugal
e também da própria União Europeia. Contribuiremos assim para uma maior
consciencialização e motivação dos jovens portugueses para a política, garantindo deste
modo, uma ampliação do interesse, da confiança e da participação.
É importante realçar também que são as acções cívicas individuais que contribuem
para a participação cívica geral dos jovens. Observemos o caso da educação; neste caso, são
os aspectos simples que fazem parte do quotidiano das escolas, como por exemplo a falta de
assiduidade e atitude passiva perante os deveres como alunos que alguns apresentam, que
contribuem negativamente para a participação cívica dos jovens, sendo que o oposto também
ocorre, ou seja, o bom aproveitamento individual de cada aluno e o cumprimento dos seus
deveres individuais contribuem positivamente para a Educação em Portugal, sendo esta a
principal forma de participação cívica dos jovens. Procuramos, deste modo, assumir a escola
como um local privilegiado para incentivar a participação cívica dos jovens.
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No entanto, a participação cívica dos jovens não se deverá restringir, de maneira
alguma, à Política e à Educação. Verifica-se que a maior participação cívica dos jovens incide
nas problemáticas ambientais. Como tal, esta será uma área geradora de participação cívica
dos jovens.
"Pensar globalmente, agir localmente".
Ao agirmos a nível local, estaremos a contribuir, nesta problemática ambiental, para
uma redução da pegada ecológica global.
Observando, por exemplo, os níveis de produção olival anual da União Europeia (2
milhões de toneladas de azeite), e os níveis de produção de águas ruças reparamos que é
necessário tomar medidas de forma a divulgar a norma europeia de obrigação ao
tratamento de efluentes (nomeadamente as águas ruças) dos proprietários de lagares e
produtores de azeite.
"Todos têm direito a um ambiente de vida humano, sadio e ecologicamente equilibrado e o
dever de o defender" (Constituição Portuguesa, nº1 do Artigo 66)

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

1. Criação de uma disciplina na área da educação cívica e democrática com a duração de 45

minutos a ser leccionada, por um professor com formação na área, do 7º ao 9º ano e como
opção no secundário.

2. Criar incentivos a partir do Ensino Secundário com o objectivo de que os alunos melhorem
o seu desempenho na escola, como alunos e como cidadãos.

3. Criação de grupos juvenis, que se disponibilizem voluntariamente, em cada
distrito/concelho, a divulgar e ajudar a minimizar os problemas ambientais que a sua região
enfrenta, tendo como espaço de referência a escola.
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