
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 com 3º Ciclo do Ensino Básico Almeida Garrett 

Circulo: Porto 

Sessão: Escolar 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Hoje em dia vive-se numa sociedade individualista onde a convivência social é cada vez 

menor, onde o discurso é cada vez menos aproveitado para promover relações, ou até 

debater ideias ou projectos, vive-se numa sociedade pobre em ideias, projectos, em grupos, … 

Existe uma falta de consciência dos problemas públicos, que se nota principalmente na faixa 

etária mais jovem. 

Propomos uma dinamização e um alargamento da disciplina de Formação Cívica no ensino 

secundário em moldes diferentes. A Formação Cívica representa uma “experimentação” à 

micro-escala. As actividades que seriam desenvolvidas nesta disciplina são uma hipótese de 

familiarização e compreensão do fenómeno político, social e desenvolvimento de capacidades 

essenciais à participação cívica. 

Como base desta disciplina existiria um programa que fosse capaz de fazer uma aproximação 

dos jovens aos sistemas de decisões públicas, promover o contacto com responsáveis do 

governo, representantes políticos, etc. Este programa deveria também incentivar a 

participação em associações cívicas (ONG’s, instituições de solidariedade, associações de 

voluntariado, culturais, desportivas, protecção do património ou do ambiente, …). Mas a sua 

preocupação principal seria a consciencialização dos jovens para participação cívica.      

 

 

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

 

1. Dinamização do ensino de Formação Cívica com inserção de um programa obrigatório que 

promova a participação cívica acompanhada de actividades extracurriculares.      
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texto: exposição de motivos – 3300 caracteres (incluindo espaços); cada medida – 850 caracteres 
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2.       

 

 

3.       

 


