
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 Profissional  Alsud 

Circulo:  Beja 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

A primeira medida (1.1) surgiu após a constatação de que o decreto de lei sobre a paridade 

dos sexos não esta a ser cumprida na maioria das instituições e empresas, assim como na vida 

politica. O objectivo e relembrar que a sociedade, em geral, deve repensar a sua forma de 

estar de modo a que, a paridade prevista na lei, seja cumprida. 

A medida 2.2 surge no âmbito da realidade socioeducativa que se vive na escola Profissional 

ALSUD de modo a perceber o percurso histórico de Cabo Verde e a influência que Portugal 

teve no mesmo percurso contando com a experiencia dos alunos oriundos desse país. 

A ideia da exposição itinerante prende-se com o facto de colmatar uma lacuna a nível de 

conhecimento relativo a este período da história Portuguesa. Através da junção imagem e 

texto o público, independentemente da idade, pode ficar sensibilizado para esta questão e, 

posteriormente, querer saber mais sobre o mesmo.  

 

 

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

 

1. 1- Promover a paridade dos sexos na vida política e social. 

 

 

2. 2- Dado que a nossa escola tem uma comunidade educativa constituída por um 

significativo grupo de alunos originário de Cabo Verde, gostaríamos de ver tratada a influência 

da implantação da república neste território. 
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3. 3- Sentimos no decorrer deste processo, a falta de informação, pelo que propomos que 

este tema, seja alvo de uma exposição itinerante que percorresse as várias escolas e 

informasse os alunos sobre este tema. 

 


