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: Escola Secundária c/ 3º CEB de Oliveira do Hospital
Circulo: Coimbra
Sessão: Secundário

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

Todas as estatísticas referem que a participação cívica dos jovens ronda os vinte por cento,
esta situação deve alarmar-nos. Do mesmo modo a cultura política dos jovens é muito
reduzida, restando poucos que querem participar na construção da Sociedade.
Propomos que a escola recomece a dar formação política aos jovens deste país. Ao nível do
primeiro ciclo essa formação seria dada na disciplina de Estudo do Meio. Criar-se-ão espaços
direccionados à abordagem da actualidade enquanto notícia e diversidade. Uma população
escolar à qual sejam incutidas bases que a tornem capaz de compreender as notícias, a
actualidade no seu todo e o que se passa à sua volta, mais facilmente terá capacidade de se
interessar e, consequentemente, de criticar, comentar e agir face às realidades que o
rodeiam. Desta forma será incentivada a participação cívica. A abordagem será contínua e
permanecerá na evolução para os 2.º e 3.º ciclos, onde parte das aulas de Formação Cívica
deverá ser dedicada à abordagem de assuntos relacionados com a política, que, depois da
população escolar familiarizada com estes temas desde o 1.º Ciclo, terá uma fácil adaptação
aos temas e interesse pelos mesmos.
Nestas aulas, as noções básicas do que é a política, em termos institucionais, teóricos e de
ideologia, deverão servir também para fazer com que os estudantes percebam melhor o
funcionamento da democracia, regime que deverão admitir como seu, e onde se podem
manifestar da forma mais livre possível, com opiniões construtivas e benéficas para a
sociedade em geral. Seriam abordados três temas essenciais: Sociologia Política, Regimes
Políticos e Comunidade Internacional.

Consideramos que pode haver políticos que, eventualmente mais do que noutros momentos
históricos, sirvam os seus interesses esquecendo-se de zelar pelo bem comum. Tal faz com
que o ex ercício político num Estado de Direito, teoricamente nobre, possa cair em descrédito
perante a opinião pública jovem e menos jovem. Isto torna os partidos políticos susceptíveis à
militância dos ignorantes, debilitando a democracia, colocando-a vulnerável a parasitas.
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É essencial ao país mudar a actual situação, aproximar a política dos cidadãos e os cidadãos
da política. É nomeadamente imprescindível creditar a democracia aos olhos dos jovens. É
pois absolutamente necessário substituir o presente círculo eleitoral plurinominal pelo círculo
eleitoral uninominal. Este terá tanto o papel de saneamento de deputados fracamente
capacitados para executarem as tarefas vitais do país, assim como de tornar a ligação eleitoseleitores mais directa e transparente, tanto antes como após a eleição. O círculo uninominal
força o candidato a evidenciar personalidade, carácter e uma determinada independência
interna em relação ao partido. Ou seja, o candidato será forçado a identificar-se com e
perante o cidadão eleitor.
Visamos desenvolver e motivar deputados com uma verdadeira ligação ao povo, de modo a
que possam, por sua vez, transformar os partidos. O candidato ao ser eleito desta forma
passa a ter a responsabilidade de contestar as decisões do Partido, ou do Grupo Parlamentar,
caso estas não cumpram os interesses colectivos os quais se comprometeu a defender. Dado
que o seu mandato foi directamente legitimado pelos eleitores, pelo povo.

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

1.

Introdução de conteúdos relativos à Cultura Política no Ensino Básico, ao nível da

disciplina de Estudo do Meio no 1º C.E.B. e na disciplina de Formação Cívica no 2º e 3º C.E.B.

2. Substituir o presente círculo eleitoral plurinominal pelo círculo eleitoral uninominal.

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.

3.

