
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 Dom Sancho II – Elvas      

Circulo: Portalegre 

Sessão: Secundário    

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

A palavra cidadania deriva do latim “civitas” que quer dizer cidade. Tem o seu correspondente 

grego na palavra “politikos” – aquele que habita na cidade. 

          Na Antiga Grécia, cidadania era o direito da pessoa participar em decisões nos destinos 

da cidade. Dentro dessa concepção surge a Democracia Grega, onde somente uma pequena 

parte da população determina os destinos de toda a cidade, sendo excluídos os escravos, 

mulheres e artesãos. 

          Nota-se que o que falta neste país são os meios de divulgar os temas fracturantes para a 

juventude portuguesa. Propomos assim, como a nossa segunda medida, a alteração dos 

conteúdos leccionados nas disciplinas de Educação e Cidadania. Pois é neste momento da 

formação dos futuros cidadãos portugueses que está o futuro da qualidade democrática em 

Portugal e se não houver medidas que promovam a participação cívica e política dos jovens, 

perder-se-á a sua importantíssima contribuição para a resolução de questões que afectam o 

nosso presente e o nosso futuro. Fomentando-se então a intervenção dos jovens, já que 

muitas vezes os seus direitos são ignorados, pois estes não se fazem ouvir no âmbito cívico e 

político. 

          Relativamente à participação cívica e política dos jovens, a medida que aqui propomos é 

a promoção do Associativismo e Movimento dos Jovens, já verificado com algum sucesso, no 

que diz respeito ao referendo sobre a despenalização da interrupção voluntária da gravidez, 

em que foram constituídos movimentos de jovens com posições diferentes sobre o tema e 

que participaram massivamente em esclarecimentos e campanhas. 

          A falta de interesse da parte das faixas etárias mais baixas é assaz preocupante, na 

medida em que “Os Jovens de Hoje serão os políticos de Amanhã, e o futuro do pais irá 

depender das suas ideias e da sua preparação para resolver os problemas da sociedade”. 

Apesar do papel fundamental exercido pelos jovens, não podemos menosprezar as camadas 

etárias mais avançadas, pois estas representam uma grande percentagem da população 
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actual. 

 

 

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

 

1. Promover o Associativismo e Movimento dos Jovens dentro e fora da Escola      

 

 

2. Alteração dos conteúdos nas disciplinas da área da Educação e Cidadania      

 

 

3.       

 


