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 Básica e Secundária das Flores
Circulo: Açores
Sessão: Secundário

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

A 5 de Outubro de 1910, devido à situação económica, política e descontentamento social
que se vivia no nosso país, implementou-se a Primeira República Portuguesa, que irá vigorar
até 28 de Maio de 1926. Neste período de 16 anos houve sete Parlamentos, oito Presidentes
da República e 45 governos.
Passados 100 anos ninguém dá importância à democracia, ao voto da mulher, à legalização do
divórcio, ao descanso semanal obrigatório, à limitação dos horários de trabalho, entre outros.
No entanto, foi graças aos Portugueses que lutaram em prol da República que hoje temos
todas estas regalias.
Na nossa opinião, os jovens necessitam de aprofundar os seus conhecimentos acerca de
todos estes feitos pois estes serão os políticos de amanhã. Assim sendo relembramos os
cidadãos mais jovens que a República comemora o seu centenário e é importante celebrá-lo,
através das seguintes propostas:

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

1. Assinalar os 100 anos da República, a nível local, por exemplo: atribuindo o nome de um

importante politico da 1ª República a uma rua ou erguendo um monumento comemorativo
acerca deste acontecimento.

2. Introdução da disciplina de História/Geografia de Portugal em todos os cursos do Ensino
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Secundário, com menor carga lectiva, de modo a aumentar o conhecimento e a fomentar o
gosto dos jovens pela História do seu país, uma vez que só os alunos do agrupamento de
Humanidades têm a disciplina de História no seu currículo.

3. Realização de palestras nas escolas com diversos membros da política local, para os jovens
aprofundarem os seus conhecimentos acerca do funcionamento desses mesmos órgãos,
levando a uma maior aproximação e interesse por parte dos alunos em relação à vida política.

