
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: Colégio Santo André 

Circulo: Lisboa 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Para a criação do nosso projecto de recomendação, começámos por analisar os locais onde os 

jovens passam a maioria do seu tempo livre, no sentido de identificar os locais onde, mais 

facilmente, se rentabilizariam quaisquer medidas formativas da sua consciência cívica Foi por 

isso que focámos grande parte da nossa atenção sobre a escola. Com base nesta análise, 

propusemos a primeira medida, orientada para as aulas de Formação Cívica, uma vez que, 

tratando-se de uma área curricular não disciplinar, está vocacionada para a formação dos 

alunos enquanto cidadãos. Quanto aos alunos envolvidos, estes variariam entre 3º ciclo e o 

ensino secundário (no que respeita à realização de debates mensais), pois trata-se de idades 

na qual os alunos já revelam capacidade de observar os problemas que os rodeiam e de 

argumentar criticamente sobre eles. Relativamente ainda à primeira medida, esta baseia-se 

sobretudo na análise das notícias relacionadas com política ou outras especialmente 

relevantes numa dada semana, as quais digam respeito ao nosso país, pois consideramos que 

esta é a melhor forma de aproximar os jovens da República e mantê-los actualizados, bem 

como activos e com sentido de "portugalidade". Para cativar ainda mais os jovens, realçamos 

a importância da experiência e do contacto directo com os intervenientes directos e/ou 

indirectos da democracia no nosso país, o que nos conduziu à criação da segunda e terceira 

medida, as quais se baseiam no contacto com a realidade da política.      

 

 

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

 



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. 

1. A primeira medida consiste na utilização de um certo tempo de aula, neste caso, a de 

formação cívica, com uma periodicidade de 2 em 2 semanas, para a discussão das notícias 

mais importantes que aconteceram naquela semana. Os alunos abrangidos por esta 

actividade seriam os do 3º ciclo. Juntamente com esta análise, ponderamos a existência de 

debates mensais a nível regional.   

 

 

2. Criação de uma semana dedicada aos jovens, na Assembleia da República, a qual consistiria 

na ida dos jovens ao Parlamento. Cada jovem do Secundário teria oportunidade de ir pelo 

menos uma vez, durante os 3 anos de ensino, à Assembleia. 

 

 

3. Criação de uma semana da política nas escolas (coincidindo ou não com a ida à 

Assembleia), durante a qual seriam organizadas actividades relacionadas com o tema, 

incluindo a vinda de jovens deputados às escolas.  

 


