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 Pluricurricular de Santa Maria Maior
Circulo: Viana do Castelo
Sessão: Secundário

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

A participação cívica dos jovens tem evidenciado alguns défices na medida em que estes não
sentem motivação suficiente para intervir ou tentar mudar o estado das coisas. Constata-se
que a participação em actividades extracurriculares, embora implique a ocupação de muitas
horas do aluno e o seu enriquecimento pessoal, raramente é valorizada em termos
académicos pelo que urge a criação de uma área disciplinar ou interdisciplinar na escola que
permita essa valorização através de uma creditação específica que se reflicta nos resultados
académicos do aluno. Por outro lado, a escola, com turmas demasiado grandes e com um
ensino assente na supremacia do mestre em relação ao aluno, não valorizando o processo de
autonomia deste, não permite que se desenvolva o espírito crítico e interventivo suficientes
para uma efectiva participação cívica.

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

1. Criar uma disciplina e/ou programas que, constando do currículo de todos os cursos

embora sendo opcional(ais), permita(m)certificar e creditar as actividades extracurriculares
desenvolvidas pelos alunos.

2. Alterar aspectos organizacionais das escolas portuguesas, quer ao nível da sala de aula,
quer ao nível da escola, por forma a que os jovens possam desenvolver mais competências de
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participação cívica.

3.

