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 de São Roque do Pico
Circulo: Açores
Sessão: Secundário

Projecto de Recomendação:
Exposição de motivos:

(considerações ou argumentos que justificam ou enquadram as medidas propostas)

No ano em que a República comemora 100 anos é importante fazer um balanço e uma
reflexão sobre o rumo que esta tem seguido e sobre o desenvolvimento e o futuro das
instituições políticas do nosso país.
Nós, hoje jovens mas o futuro desta República, devemos, desde já, não só procurar ter
presentes os princípios republicanos, que muitas vezes esquecemos, mas sobretudo participar
activamente nessa reflexão, pois só nós, assumindo uma atitude cívica empenhada e activa,
podemos contribuir para um república moderna, mais eficiente e mais democrática,
reforçando também a identidade nacional.
Deste modo, as nossas medidas são:

Medidas propostas:

(redigir com clareza e objectividade, sem alíneas)

1. Criação de Universidades de Verão – “A República do Século XXI” em que participariam

jovens de todas as regiões do país, de modo a haver reflexão, interacção e troca ideias sobre a
República Portuguesa. Além disso, também estariam presentes entidades com papéis
importantes na nossa sociedade, como por exemplo o Presidente da República, que dariam
aulas sobre temas relacionados com a República, envolvendo assim os jovens presentes no
tema. (Actividade a incluir nas comemorações do centenário da República.)

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.

2. Criação de uma lei, à semelhança da lei da paridade, em que todas as listas para as eleições
autárquicas e as eleições legislativas teriam obrigatoriamente 25% de jovens dos 18 aos 35
anos.

3. Criação de grupos de historiadores/professores/educadores que percorressem as escolas
primárias e que explicassem a história da república às crianças de forma didáctica e divertida,
de modo a que estas comecem desde cedo a familiarizar-se com o tema.

