
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: "Oficinas de S. José" - Associação Educativa 

Circulo: Lisboa 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Tendo em conta a participação cívica dos jovens portugueses ainda deficitária e que 

queremos contribuir para melhorar, o nosso objectivo é proporcionar aos jovens formação 

suficiente para tomarem decisões conscientes e bem fundamentadas. Considerando também 

que os debates já estão incluídos nos programas de diversas disciplinas, mas ainda não 

implementados de forma regular em todas as escolas, estes deverão ser incentivados, 

principalmente quando se trata de assuntos do quotidiano, de modo a que os jovens 

desenvolvam espírito de equipa e de liderança. Constatando a extrema competitividade nos 

meios universitário e profissional, numa sociedade globalizada, e que toda a formação 

cultural é imprescindível para que os jovens estejam mais conscientes dos problemas 

existentes na nossa sociedade, as visitas aos museus devem ser habituais. 

 

 

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

 

1. Nova disciplina – Introdução à Política – de carácter obrigatório no 3º ciclo, com 90 minutos 

semanais, sendo bienal opcional no Ensino Secundário, com três blocos de 90 minutos por 

semana, para os agrupamentos de Ciências Socioeconómicas e Línguas e Humanidades. 

 

 

2. Entrada gratuita nas exposições permanentes dos museus do Estado, todos os dias da 

semana, para jovens até aos 23 anos. 
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3.       

 


