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Identificação da Escola: Colégio Santo André
Circulo: Lisboa
Sessão: Secundário

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

Vivemos numa sociedade que se depara todos os dias com inúmeros problemas sociais,
desde a pobreza ao racismo, passando pela exclusão social, entre muitos outros… Cabe-nos a
nós, cidadãos, dar o nosso contributo para fazer face a estas questões, nem que seja para
somente minimizar os seus danos. É parte integrante da responsabilidade social de cada um,
sendo que cabe também aos jovens ter uma palavra a dizer, enquanto cidadãos que são. É
por isso que temos como medidas fulcrais uma maior participação política e a
consciencialização da importância que os jovens podem assumir na sociedade em que se
inserem, de forma obter uma uma maior sensibilização por parte de todos, para resolver os
problemas inicialmente referenciados.
Deste modo, como primeira medida, defendemos e sugerimos a criação de instituições
políticas para jovens através de academias nas escolas; criação de blogs informativos;
alteração do programa curricular das disciplinas de Área de Projecto ou Formação Cívica, no
3º ciclo, com o objectivo de estas abordarem um conteúdo político e sociocultural,
permitindo uma maior preparação dos jovens para a actividade política, nomeadamente no
que diz respeito ao alargamento do direito ao voto aos 16 anos, ao nível autárquico. As
academias nas escolas surgem num contexto de interesses comuns, uma vez que nas escolas
podem existir academias/clubes de ciência, música, teatro, entre outros, e nós acreditamos
que será também do nosso interesse, enquanto cidadãos, ter academias políticas nas escolas,
onde possamos debater, juntamente dos nossos colegas e professores docentes da academia
os mais diversos temas relacionados com o nosso país. Assim, poríamos em prática, não só as
nossas capacidades argumentativas e intelectuais, como teríamos ainda a oportunidade de
ser jovens mais informados acerca do nosso país, aprendendo, deste modo, a saber
diferenciar diversos tipos de argumentos, ideologias e perspectivas acerca da realidade em
que vivemos. Os blogs informativos seriam essencialmente a nível interno nas escolas, como
forma de dar continuidade ao trabalho elaborado nas academias políticas, mas dando a
conhecer os temas debatidos e opiniões debatidas a toda a escola e, de certa forma, a todo o
mundo, uma vez que a internet, felizmente, assim o permite.
Como segunda medida propomos a transmissão das ideias provenientes do Parlamento dos
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Jovens ao Parlamento Português (Assembleia da República), com o intuito de estas serem
realmente debatidas e trabalhadas pelos verdadeiros deputados, com o objectivo de vermos
as nossas propostas analisadas e concretizadas, como forma de nos fazermos ouvir, de
integrar e honrar, na íntegra, o nosso país.
Por fim, como terceira e última medida, sugerimos um intercâmbio Internacional no Ensino
Secundário, com o objectivo de adaptar as atitudes dos jovens ao contexto da diversidade
cultural, através da compreensão dos mecanismos psico-sociais e dos factores sociopolíticos
capazes de produzir racismo ou outro tipo de discriminação.
Concluindo, na nossa opinião, estas são medidas que podem contribuir para uma maior
participação dos jovens na vida pública do nosso país, sendo que para nós ser-se cidadão não
é, em sentido figurado, um direito, mas um dever.

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

1. Criação de instituições políticas para jovens através das academias nas escolas; criação de

blogs informativos; alteração do programa curricular das disciplinas de Área de Projecto ou
Formação Cívica, no 3º ciclo, com o objectivo de estas abordarem um conteúdo político e
sociocultural, permitindo uma maior preparação dos jovens para a actividade política,
nomeadamente no que diz respeito ao alargamento do direito ao voto aos 16 anos a nível
autárquico.

2. Transmissão das ideias provenientes do Parlamento dos Jovens ao Parlamento Português
(Assembleia da República), com o intuito de estas serem realmente debatidas e trabalhadas
pelos verdadeiros deputados com o objectivo de vermos as nossas propostas analisadas e
concretizadas, como forma de nos fazermos ouvir, de integrar e honrar na íntegra o nosso
país.

3. Estabelecer um intercâmbio Internacional no Ensino Secundário, com o objectivo de
adaptar as atitudes dos jovens no contexto da diversidade cultural, através da compreensão
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dos mecanismos psico-sociais e dos factores sociopolíticos capazes de produzir racismo ou
outro tipo de discriminação.

