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 André de Gouveia
Circulo: Évora
Sessão: Secundário

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

Consideramos que a primeira medida pode ser traduzida na inculcação de valores
democráticos desde tenrra idade para assegurar uma boa liderança da nação, assegurando
todos os direitos e deveres do cidadão.
No que concerne à segunda medida a gratuitidade do ensino deve ser assumida em toda a
plenitude dado que as matrículas e outras despesas escolares como visitas de estudo,
alimentação diária dos alunos ainda são da inteira responsabilidade dos mesmos. Então e
qual é o papel das Camaras Municipais?
Relativamente à terceira medida falamos especialmente de julgamentos, sejam eles de cariz
formal ou informal, e também que esses mesmos direitos se apliquem a quem hoje na nossa
Nação é considerado como uma figura maior; Que nada compre a absolvição de qualquer
afronto que tenha cumetido à Nação Portuguesa.

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

1. Solicitar que os candidatos e actuais governantes tenham capacidade para os cargos e a

responsabilidade de transmitir consciência democrática.

2. Que todo o ensino seja gratuito, livre e oficial, tal como consta na Constituição da Républica
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Portuguesa, 7ª revisão.

3. Fazer cumprir o consignado na Constituição da República especialmente no que concerne
aos Direitos Consagrados.

