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 de Fermil, Celorico de Basto.
Circulo: Braga
Sessão: Secundário

Projecto de Recomendação:
Exposição de motivos:

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

1 - Defender os Valores Democráticos - É importante e fundamental para o bom
funcionamento de uma Democracia, desenvolver e respeitar os principais valores que se
integram nos Direitos do Homem, como o a Liberdade; exemplos: Liberdade de Expressão, de
Reunião, de Associação, direitos negados nos absolutismos e nas ditaduras; a Igualdade
perante a Lei, esquecido nos regimes racistas e segregacionistas, assim como a
implementação de outros direitos, exemplos: o Direito à Vida, à Instrução, à Cultura, ao
Trabalho, à Habitação, à Migração etc. É essencial que a escola desenvolva acções
pedagógicas que tratem do tema destes valores democráticos.
2 - Combater a Injustiça e Corrupção - Outra medida importante será o Combate à Injustiça e
à Corrupção que quase sempre estão associadas nas sociedades democráticas actuais; para
isso é fundamental desenvolver o valor da Justiça, sendo necessário um bom funcionamento
dos tribunais e das instituições políticas, para que as pessoas acreditem nas mesmas, quando
elaboram e aplicam a Lei e a Justiça; sendo fundamental a independência destes órgãos de
soberania. É igualmente importante desenvolver o valor da solidariedade, da cooperação,
entre as pessoas, especialmente em situações de crise económica e de catástrofe; e também
sensibilizar as pessoas para o valor do trabalho e da distribuição de riqueza, desempenhando
as pessoas e o Estado uma função relevante.
3 - Conhecer melhor Portugal e a sua História - É também essencial que os portugueses
conheçam melhor Portugal, a sua História e os seus Valores, para que não se repitam no
presente e no futuro os erros anteriormente cometidos, evitando desta forma as perseguições,
prisões arbitrárias, as atrocidades, as descriminações racistas e os genocídios que são
frequentes em regimes absolutistas e de ditadura, como aconteceu entre nós durante o Estado
Novo. Neste ponto, a Escola têm uma função fundamental para uma sensibilização sobre
estes erros históricos cometidos e que ainda se podem repetir com todas as consequências
que nós conhecemos.
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Medidas propostas:

(redigir com clareza e objectividade, sem alíneas)

1. Defender os Valores Democráticos.

2. Combater a Injustiça e a Corrupção.

3. Conhecer melhor Portugal e a sua História.

