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 João da Silva Correia
Circulo: Aveiro
Sessão: Secundário

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

Defendemos a República como salvaguarda da Democracia, pois esta oferece, como base, os
direitos fundamentais do Homem enquanto ser humano e cidadão: solidariedade, cidadania,
educação e igualdade. Este regime assenta no principio de que a soberania pertence ao povo
e não a um único orgão ou homem.
No entanto, actualmente, consideramos necessário incrementar a participação dos cidadãos
na vida pública e política visto virmos a assistir, cada vez mais, a um preocupante
distanciamento desta prática de cidadania, principalmente por parte das camadas mais
jovens, aquelas que, precisamente, irão dar continuidade ao legado da República nos anos
vindouros.

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

1. Homenagem pública aos soldados que defenderam a Democracia durante a "Monarquia do

Norte".

2. Fomentar o conhecimento do sistema político português, bem como dos símbolos
nacionais (nomeadamaente o uso do hino nacional em actividades importantes).

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.

3. Dinamização da "Página Jovem" no site do Parlamento (www.parlamento.pt), com jogos
interactivos, concursos permanentes e possibilidade de chat/video-conferencia com
personalidades importantes na defesa da República.

