
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 E. B. Quinta das Palmeiras - Covilhã 

Circulo: Castelo Branco 

Sessão: Secundário  

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

No próximo dia 5 de Outubro, a República celebrará o seu centenário. Foram cem anos de 

grandes dificuldades, mas também de algumas vitórias. Consideramos que grande parte dos 

portugueses não está informado acerca do regime político através do qual é governado. As 

elevadas taxas de abstenção provam que o povo português não está informado e abdica da 

participação e do direito cívico adquirido com o  25 de Abril de 1974. Defendemos que é 

importante valorizar o debate democrático, a informação e o esclarecimento dos portugueses  

sobre o regime político vigente no nosso país. Propomos que sejam facultados aos cidadãos 

portugueses debates, acções de formação, palestras informativas e formativas, que permitam 

tomar consciência da importância do papel interventivo na vida cívica do país, uma vez que é 

o povo que elege os seus representantes. 

É nossa convicção que um chefe de estado deve acompanhar de perto a realidade social, 

conhecendo os seus problemas, projectos e aspirações. Neste sentido, o chefe de estado deve 

contactar  com todos os grupos sociais para uma maior sensibilização e consequente 

intervenção nas suas necessidades. Assim, conhecendo a realidade social tão bem como 

qualquer outro cidadão, representa mais objectivamente o povo Português. Deste modo, 

também propomos que a República Portuguesa crie mecanismos de audição cidadã para 

escutar as opiniões dos vários sectores sociais. 

Todos sabemos que actualmente a escola pública valoriza a cidadania, mas não é excessivo 

refoça-la. Defendemos o reforço da cidadania na escola, uma vez que a preparação de 

cidadãos política e civicamente activos é um investimento que deve ser contínuo.  Só assim 

conseguiremos formar jovens, adultos de amanhã, capazes de gerir o nosso país, 

salvaguardando a justiça e equidade social. Sugerimos, portanto, a criação de projectos que 

promovam a participação activa e responsável dos alunos na planificação, preparação e 

execução dos mesmos. 

 

 



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. 

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

 

1. Promoção da liberdade de escolha e da igualdade de direitos.      

 

 

2. Uma presidência aberta através da criação de mecanismos de audição cidadã. 

 

 

3. A valorização da cidadania na escola pública.      

 


