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: Agrupamento de Escolas de Mogadouro
Circulo: Bragança
Sessão: 1ª

Projecto de Recomendação:
Exposição de motivos:

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

Argumentos em defesa das aprovadas:
1ª medida - Portugal vive na actualidade um momento de instabilidade política (governo
minoritário); os partidos têm dificuldade em entender-se acerca da governação do país, a
instabilidade política agrava a crise económica e social.
2ª medida - A crise finenceira e social, tal como na 1ª República, continua a ser uma das
preocupações da população, a taxa de desemprego aumenta e há cada vez mais pobres.
3ª medida - Da análise das políticas educativas da 1ª República e da actualidade concluí-se
que não é suficiente publicar leis que obriguem à frequência da escola, sem diminuição da
pobreza o objectivo da escolaridade obrigatória nunca será atingido.

Medidas propostas:

(redigir com clareza e objectividade, sem alíneas)

1. A instabilidade política é um problema que já existe na 1ª República e que se mantém na
actualidade, para o resolver deve existir uma maior cooperação entre os partidos políticos, que
estão representados no Parlamento, deixando de haver guerrilhas pessoais e em que todos
defendessem os interesses comuns do país.
A forma que nós propomos para aumentar a cooperação entre os partidos, evitando-se que os
deputados apenas se orientem pelas regras partidárias é que as propostas de lei a apresentar
devem ter um caracter secreto (os deputados não devem saber quem propõe se são os
partidos ou se é o governo). A discussão e aprovação das referidas propostas seria feita assim
em função da importância e valor das mesmas e não em função dos partidos proponentes.
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2. Tanto hoje como durante a 1ª República o país sofria e sofre um grande atraso
relativamente aos restantes países desenvolvidos. A indústria é muito pouco e além disso
atrasada, devido à crise financeira o estado tem mais despesas do que receitas, levando ao
seu endividamento. Assim, o Estado vê-se obrigado a subir os impostos e a diminuir os
salários dos funcionários públicos, desencadeando a falência das empresas, aumentando
assim o desemprego e o descontentamento das populações. A Assembleia de Escola
recomenda a adopção das seguintes medidas com vista a redução dos gastos do Estado:
redução dos salários mais elevados na Administração Pública e nos cargos políticos; melhorar
a fiscalização nos subsídios pelo Estado; reduzir todos os gastos não produtivos do Estado;
apostar mais na produção nacional.

3. O governo republicano publicou leis muito importantes no sector do ensino, estabelecendo o
ensino obrigatório e gratuito com o objectivo de diminuir a taxa de analfabetismo, objectivo
este que não foi conseguido, na actualidade o governo deve continuar a tomar medidas no
sentido de estabelecer um verdadeiro ensino público obrigatório e gratuito ao nível do ensino
básico e secundário. No ensino superior, as propinas devem ser acessíveis a todos os jovens
facilitando o acesso as camadas sociais mais pobres.
O estado deve, tal como na 1ª República, incentivar a educação e formação de adultos,
tornando o currículo do ensino secundário mais apropriado às áreas de formação dos alunos
adoptando um ensino mais prático, redizindo a componente de formação teórica.

