
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 c/3º ciclo Amato Lusitano 

Circulo: Castelo Branco 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Passados quase 100 anos da Implantaçãoda República verificam-se infinitas mudanças, umas 

mais significativas que outras e além disso umas mais conseguidas que outras. Com a 

Implantação da República em 1910 e de acordo com os ideais republicanos foram aprovadas 

reformas que promoveram um maior sentido de responsabilidade e preocupação, por parte 

do Governo em relação à população. Neste sentido, os republicanos do primeiro quartel do 

séc.XX deram especial atenção às questões educativas com o intuito de diminuir a taxa de 

analfabetismo, que rondava os 75%, e proporcionar uma melhor qualificação aos residentes 

do país. Assim, uma das mais importantes medidas tomadas pelo sector da educação foi a 

aprovação do ensino primário obrigatório gratuito entre os 7 e os 10 anos. Assim, ao encontro 

desta perspectiva republicana e de acordo com o tema proposto pela Comissão Nacional para 

a comemoração do Centenário da República e a organização do projecto "Parlamento dos 

Jovens", a "República", propomos as seguintes medidas de índole educativo:  

 

 

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

 

1. Propomos que os livros escolares no ensino primário sejam gratuitos  segundo um sistema 

de compromisso aluno-escola. Deste modo, todos os alunos que frequentem o ensino 

primário deverão receber os livros gratuitos por parte do estabelecimento de ensino, com o 

compromisso de estes serem devolvidos no final de cada ano lectivo, mediante um 

pagamento inicial respectivo ao valor dos livros. Caso os livros se apresentem em condições 
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adequadas no final do ano lectivo o pagamento inical será reembolsado. Assim, fomenta-se o 

sentido de responsabilidade nos alunos, ao mesmo tempo que se aliviam os encargos 

escolares às famílias. 

 

 

2. Em segundo lugar, propomos uma reforma na calendarização escolar, visto que o Estado é 

laico, segundo o projecto lei aprovado a 20 de Abril de 1914. Actualmente o calendário 

educativo organiza-se em torno de períodos religiosos. Assim, podemos concluir que há 

alguma incongruência. Deste modo, propomos um calendário escolar sequenciado de seis 

semanas de aulas e uma semana de descanso, entre Setembro e Junho de cada ano lectivo.  

 

 

3.       

 


