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Identificação da Escola: Escola EB 2,3/S Prof. António da Natividade - Mesão Frio
Circulo: Vila Real
Sessão: 20-01-2010

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

Hoje em dia, pela percentagem de abstenção nas diversas eleições e por outros indicadores,
tais como, o grau de conhecimento das instituições políticas, verifica-se que o cidadão comum
se encontra afastado dos assuntos políticos do nosso país, e portanto, demitido das decisões
quanto ao seu futuro. Este aspecto traduz também, que as pessoas conhecem muito pouco
sobre a organização e funcionamento das instituições democráticas e de como se tomam as
decisões relativas ao governo do futuro de Portugal e quem são os seus intervenientes
activos. Assim, torna-se imperativo que os cidadãos, desde a sua juventude, sejam incluídos
na vida política, adquirindo competências, quer para formar uma opinião estruturada sobre
qualquer assunto político, e consequentemente, para poderem tomar decisões conscientes e
esclarecidas nos diversos actos eleitorais a que são solicitados, quer para reivindicar uma
maior aproximação dos políticos aos seus círculos eleitorais, de modo a poderem representar
melhor população que os elegeu. Assim, a sociedade poderá cultivar e preservar os valores
democráticos.

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

1. Introdução de um módulo de 15 horas, por ano lectivo, na Área Curricular não Disciplinar

de Formação Cívica, do 2º e 3º Ciclo do Ensino Básico, intitulado “A República Portuguesa”.
Neste módulo os alunos iriam trabalhar, usando a metodologia de projecto, a História da
República
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em Portugal, a sua organização e funcionamento, os valores democráticos, praticando
também a oralidade e a eloquência em debates, sobre assuntos políticos actuais.

2. Criação do Plano Nacional para as iniciativas políticas nas escolas do país. Assim, os jovens
trabalhariam os valores republicanos e democráticos e a sua importância para o
desenvolvimento de um futuro melhor, sendo concretizado com a presença dos deputados
nas escolas, promovendo aproximação entre os futuros eleitores e os seus representantes na
Assembleia da República. No final do ano lectivo, realizar-se-ia o Fórum “Os jovens e a
política: construir o futuro de Portugal”, em que as escolas seriam representadas pelos seus
jovens e com a participação de figuras históricas da democracia portuguesa e dirigentes
políticos actuais, houvesse um debate profundo sobre Portugal e o seu futuro e o papel dos
jovens. Apresentar-se-iam trabalhos elaborados no âmbito do PNIP durante o ano lectivo,
sendo este o ponto de partida para os debates.

3. Qualquer cargo político, por eleição ou de nomeação, só deverá ser potencialmente
ocupado por cidadãos com: um currículo reconhecido e adequado para a posição que
pretendam ocupar; sem condenações jurídicas, no passado ou presente, e cuja idoneidade
seja absoluta sendo um modelo de referência para toda a sociedade.

