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Identificação da Escola: Etap- Escola Profissional . Unidade de formação de Valença
Circulo: Viana do Castelo
Sessão: Secundário

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

A Europa, inclusive Portugal atravessa hoje em dia uma verdadeira crise de participação cívica
por parte dos jovens, que demonstram desinteresse pela vida institucional e associativa. Uma
esmagadora maioria dos jovens não tem qualquer participação em grupos cívicos, sociais ou
políticas. A débil socialização da maioria dos jovens para a participação cívica deve-se aos
agentes e meios de socialização nos quais se incluem a escola, as autarquias, a família e a
comunicação social. Constroem modelos e valores que contrariam a sua participação.
Relativamente às escolas podemos dizer que muitas delas, actualmente, se encontram a
"leccionar matéria" não dando qualquer tipo de interesse e apoio à formação cívica dos
jovens, tendo também como agravante a utilização das novas tecnologias de forma errónea e
excessiva. Propomos então que as escolas tenham acesso a parcerias com as instituições e
associações para incentivar o voluntariado, associativismo, defesa do ambiente, solidariedade
e realização pessoal. Estas parcerias serão implementadas ao longo do ano, como actividades
de enriquecimento curricular, através de projectos interdisciplinares ou por iniciativa das
associações de pais e estudantes.
Tendo em conta que toda a comunidade deve assumir uma postura de incentivo à
participação cívica, as autarquias terão um papel fundamental. Deverão transformar o seu
desinteresse pela vida institucional e associativa dos jovens, prestando mais apoio e dando
mais importância às actividades cívicas, politicas, sociais, desportivas e ambientais, propostas
pelos jovens. Propomos assim que as autarquias disponibilizem as infra-estruturas e recursos
necessários para os jovens desenvolverem actividades que lhes permitem exercer a sua
participação cívica. A fim da participação dos jovens ser mais activa na vida política, deveriam
ser incentivados a filiar-se nas juventudes partidárias para assim poderem melhorarem a sua
intervenção pública e política, a sua responsabilidade social, a sua realização pessoal, o
diálogo intercultural.
A família como primeiro agente socializador dos jovens, deve proporcionar uma educação
acompanhada e presente, incentivando o diálogo para saber distinguir e actuar frente às
oportunidades e ameaças que terá de enfrentar. Tendo em conta que os pais são modelos
para os filhos, deverão ter uma postura participativa e responsável e tentar combater
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problemas como o consumo irresponsável e o materialismo, que os jovens estão cada vez
mais expostos. Deveriam controlar o isolamento dos jovens em casa, visto que passam cada
vez mais tempo no seu quarto, com a televisão, o computador, a internet e os jogos,
fomentando o diálogo e a partilha das tarefas domésticas e sociais.

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

1. A escola como pilar fundamental na educação dos jovens deve fomentar a sua participação

cívica através de parcerias com instituições, a fim de incentivar o voluntariado, associativismo,
defesa do ambiente, solidariedade e realização pessoal.

2. As autarquias terão que considerar mais importante a participação dos jovens na
sociedade, assim deverão desempenhar um papel preponderante no incentivo e apoio à
criação ou desenvolvimento de instituições de carácter político, social e desportivo.

3. A família como primeiro agente socializador dos jovens deve proporcionar uma educação
acompanhada e presente, incentivando o diálogo e mantendo um papel participativo e
responsável na sociedade.

