
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 Infanta D. Maria 

Circulo: Coimbra 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

           Na perspectiva dinâmica da construção social, é imperiosa a consciencialização dos 

jovens para o desempenho de uma cidadania responsável; e assim,  a nossa Escola considera 

fundamental para o desenvolvimento dessa cidadania o trabalho a nível de duas vertentes 

complementares: a formação dos jovens e a sua participação. 

          Desta forma, partindo da nossa experiência de 3º Ciclo, enquanto alunos de Formação 

Cívica, sentimos a necessidade de uma melhor estruturação desta Área Curricular, de modo a 

estimular o interesse dos jovens estudantes a participarem activamente na vida pública e 

política. 

          A concretização desta formação irá contribuir para uma integração activa dos jovens na 

sua autarquia; nessa medida, parece-nos de extrema importância a reformulação de 

estruturas em que os jovens tenham uma intervenção real na planificação das decisões 

camarárias através de auscultações periódicas, aproximando o jovem cidadão do seu 

município e vice-versa.  

          Em conclusão, as duas medidas que apresentamos, como tentámos demonstrar, 

convergem, pois a consciência cívica não nasce com os jovens, tem de ser desenvolvida e a 

sociedade deve reconhecer a importância do papel que a juventude desempenha na 

construção de um futuro diferente e melhor.      

 

 

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

 

1. Restruturar a filosofia da Área Curricular de Formação Cívica (3º Ciclo).     
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2. Integrar activamente Grupos de Jovens nas Autarquias.       

 

 

3.       

 


