
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: ES/3 Arquitecto Oliveira Ferreira 

Circulo: Porto 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Inaugurada sob o signo da liberdade, do municipalismo, do associativismo, da assistência 

social e da laicização do ensino e da sociedade, a República surge em Portugal. 

Hoje, cem anos transactos, é fulcral que os jovens tenham uma visão consciente sobre o 

ideário que esteve na base desta “Segunda Fundação”. 

Nos primeiros tempos da República, os governos conseguiram levar a cabo alguns dos pontos 

do programa republicano, nomeadamente no campo laboral e social. Hoje, nós os jovens, 

sentimo-nos na condição de propor as nossas medidas, o nosso “programa eleitoral”, para a 

República dos nossos dias. Este prende-se com uma questões nevrálgica - a integração dos 

jovens no regime republicano português. 

 

 

 

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

 

1. Promoção da inclusão dos jovens no ideário republicano através da reformulação dos 

programas escolares para um entendimento mais facilitado e mais completo sobre a questão 

da República. 

 

 

2. Divulgação das ideias republicanas e todas as questões políticas e sociais a elas arreigadas 

através de palestras ou exposições levadas a cabo pelos órgãos locais ou outras entidades, 

como por exemplo, as escolas. 



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. 

 

 

3. Desenvolvimento de uma disciplina capaz de prover os jovens de uma cidadania mais 

abrangente, no que toca às questões sociais, políticas, educacionais e ambientais. 

 

 


