
 
De: CONFAP [mailto:geral@confap.pt]  
Enviada: segunda-feira, 2 de Fevereiro de 2015 16:56 
Para: Comissão 8ª - CECC XII 
Assunto: RE: Petição n.º 442/XII/4.ª - ofício pedido de informação à CONFAP 
 
Exmo. Senhor Presidente da Comissão de Educação, Ciência e Cultura  
Deputado Abel Baptista  
 
A presente petição alerta para a necessidade de os percursos escolares incluírem saberes que permitam aos nossos 
alunos o melhor exercício para a cidadania e dessa forma contribuírem para a melhor construção do estado de 
direito em que se integram.  
 
Consta-se efectivamente um "défice" de cidadania e mesmo iliteracia nos adultos, jovens e crianças no que toca a 
estas questões, algumas delas devidamente enumeradas na petição.  
 
Convém alertar que existe mesmo desconhecimento no que se refere às instituições politicas existentes, as suas 
funções e a necessidade de contribuir activamente na eleição das mesmas. Mais do que tudo, existe uma 
desmotivação e desinteresse por parte dos nossos jovens. É imprescindível, para além de informar/formar/ensinar, 
motivar os jovens para uma participação activa, demonstrando também as valias e a necessidade da sua 
participação. 
 
Os moldes em que foi dada a disciplina da cidadania não lhe conferiu a dignidade que merecia e muito havia a dizer 
relativamente a este aspecto mas tal não é o objectivo da presente. 
 
A petição deve ter provimento e ser-lhe dado seguimento, no sentido de se promover um debate alargado quanto 
à inclusão deste tema da cidadania nos percursos escolares, suscitando-se aqui a intervenção de diversas 
instituições e a de equipas multidisciplinares, o que nos parece bastante pertinente. Os temas seleccionados pelo 
requerente apesar de terem interesse devem ser considerados nesse debate alargado. Parece-nos que os temas se 
direccionam apenas num tema específico mas que a disciplina de cidadania podia e devia ser mais abrangente e ter 
outras vertentes igualmente necessárias e com interesse.  
 
Assim, será de dar provimento à petição de forma a promover, nos moldes supra referidos, à inclusão dos saberes 
para a cidadania nos percursos escolares dos vários ciclos de ensino.  
 
Melhores Cumprimentos 
O Conselho Executivo  
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