
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 Profissional Vértice 

Circulo: Porto 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

As comemorações do  Centenário da Implantação da República  impõe uma reflexão profunda 

sobre a forma como os ideiais republicanos, tão arduamente defendidos pelos nossos 

compatriótas, estão a ser aplicados na nossa sociedade nos domínios políticos e cívicos.  Nós, 

os alunos da EPV, acreditamos, que é preciso fazer renascer esses ideiais e desejamos 

contribuir para a difusão e sensibilização junto dos jovens, através da implementação de 

medidas específicas que hoje aqui apresentamos. 

Temos consciência que a participação dos jovens na vida política e social é muito fraca. Em 

geral, desconhecem as ideologias políticas que nasceram com a República e que governam o 

nosso país, o que promove a passividade de intervenção e condiciona a sua liberdade de 

escolha. 

Defendemos a necessidade de difundir os  ideiais republicanos junto dos jovens. Para tal, 

propomos a criação de um Blogue de discussão, ao nível das escolas, através do qual os 

jovens seriam convidados a partilhar as suas opiniões, a participar em diferentes acções 

educativas promotoras de uma construção sólida da sua identidade política. 

Todavia, não descuramos a importância de trabalhar a mentalidade da nossa sociedade, 

sobretudo ao nível  da liberdade, ideal tão proclamado durante a ditadura e tão banalizado na 

actualidade. É preciso pôr em prática a declaração universal dos direitos  humanos e 

exterminar todo o tipo de atitudes discriminatórias. Neste sentido, propomos que as 

associações que lutam pelos direitos humanos se socorram dos jovens como agentes de 

difusão destas mensagens.  

Por fim, apelamos à fraternidade, num momento em que a conjuntura económica do país 

empurra cada vez mais pessoas para o limiar da pobreza. Queremos participar mais 
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activamente nas campanhas de solidariedade social. Para isso, propomos que as escolas 

estabeleçam pontes com instituições locais e regionais de caríz solidário com vista a envolver 

os discentes nessas acções. 

De uma forma mais suscinta, a Assembleia Representativa da Escola Profissional Vértice 

Propõe:  

 

 

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

 

1. Criação de um Blogue de discussão política e cívica ao nível das escolas: 

Recorrendo às TIC, pretendemos envolver os alunos na criação de um espaço on-line, com o 

apoio das DRE na sua divulgação, através do qual os jovens de várias escolas seriam 

convidados a opinar sobre diversos temas da actualidade política. Este Blogue poderia ser 

rentabilizado nas aulas de A.I., Filosofia, formação cívica, área de projecto, etc., que, através 

do sistema e-learning, permitiria, em tempo real, o intercâmbio com alunos de outras escolas. 

A partir destes debates estaríamos a ajudar os jovens a desenvolver consciência crítica face às 

decisões políticas dos nossos governantes, uma atitude mais pro-activa na formação/escolha 

da sua ideologia política, que passaria a ser uma escolha informada, num espaço isento de 

interesses partidários. 

 

 

2. Reforçar a importância política e social da liberdade enquanto ideal republicano 

Apesar da Declaração dos Direitos Humanos e da nossa Constituição defender que todos os 

indivíduos devem usufruir de direitos e liberdades sem distinção de raça, cor, sexo, língua, 

religião e opinião política, etc., somos confrontados constantemente nos noticiários com 

actos que atentam contra estes direitos. 

Acreditamos que as mentalidades sociais se podem mudar e se devem educar. Como tal, 

propomos acções de sensibilização, que se dirijam aos jovens e sejam dinamizadas por estes - 

educação pelos pares. Para concretizar estas acções, o estado deveria promover parcerias 

entre escolas, associações culturais, etc. e  as associações defensoras dos direitos humanos,  

para que estas possam pôr em curso as suas campanhas de sensibilização. 
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3. Envolver as escolas em Campanhas de Solidariedade Social: 

Somos jovens sensíveis aos problemas dos outros. Queremos contribuir para esbater as 

desigualdades sociais. Assim, propomos que se estabeleçam parcerias entre as escolas, 

espaços educativos onde passamos grande parte do tempo, e as instituições locais e regionais 

de cariz solidário, com vista a incluir nos seus projectos educativos o desenvolvimento de 

campanhas de solidariedade social. 

 


