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Identificação da Escola: Escola Secundária Eça de Queirós - Póvoa de Varzim
Circulo: Porto
Sessão: Escolar

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

A República faz 100 anos! Uma data memorável e propícia à reflexão dos acontecimentos que
mais marcaram Portugal, desde o dia 5 de Outubro de 1910 até à actualidade. A República é
basilar para a evolução do nosso país em todos os domínios. Assim, fizemos uma breve
reflexão sobre a implementação das medidas republicanas nos nossos dias. E como
acreditamos que muito mais há a fazer, sugerimos três medidas do âmbito da política e
cidadania, da educação e ensino e, ainda, do domínio do emprego/desemprego.E tudo isto
porque a actividade política tem perdido muita credibilidade entre a população portuguesa,
manifesta na elevada taxa de abstenção nas últimas eleições. Consideramos ainda pertinente
referir a carência de referências passadas (História) nos currículos escolares dos jovens
estudantes. É importante que os jovens conheçam as suas raízes, compreendam quem são e
qual o seu papel na sociedade actual; só assim estarão aptos a perspectivar o seu futuro.
Finalmente, consideramos que os desempregados devem encarar esse problema como algo
temporârio e não impeditivo de participação profícua na vida em sociedade. E desta forma
pretendemos encarar o desemprego que é um grave problema que assola grande parte da
população.

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

1.

Propomos a realização de debates, pesquisas e/ou apresentações de trabalhos sobre
questões fracturantes, em contexto escolar (Nomeadamente nas aulas de Formação Cívica,
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do 9º Ano, e Área de Projecto, no 12º Ano). O objectivo desta medida é formar civicamente os
jovens enquanto cidadãos e possíveis futuros políticos. Ao consciencializar e informar os
alunos, iremos ajudar ao combate da iliteracia e incutir maior espírito crítico entre as camadas
jovens.

2.
Propomos que sejam criadas as condições necessárias (nomeadamente uma revisão do
sistema burocratizado da escola) para o fomento de visitas de estudo em contexto escolar.
É importante que os jovens tenham contacto directo com o passado histórico do seu país. Por
isso, será importante a realização de uma visita de estudo em cada ano de escolaridade ,
abrangendo todas as turmas (desde o 1º ciclo ao fim do Secundário), de todas as escolas
públicas do país, e preferencialmente realizadas em território português.

3.
O desemprego é um problema estruturante e bastante grave, em Portugal. Por isso mesmo,
propomos a realização de sete horas semanais de trabalho comunitário por parte de todos os
desempregados (aqueles que recebem susídio de desemprego). Através desta medida,
pretendemos mudar a perspectiva negativa que a população, em geral, tem àcerca das
pessoas nesta situação. E mais importante ainda, é ocupar de forma útil, todos os que, por
infelicidade da vida, se encontrem no desemprego. É uma forma de contribuir para a
dignificação da vida humana.

