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Identificação da Escola: Dr. Manuel Pinto Vasconcelos
Circulo: PORTO
Sessão: Secundário

Projecto de Recomendação:
Exposição de motivos:

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

A República que comemora no presente ano de 2010 o seu centenário assume-se
como um tema caro da nossa História merecendo uma reflexão exaustiva da nossa parte. O
movimento revolucionário de 5 de Outubro de 1910, fez renascer o espírito nacional colocando
um ponto final numa monarquia que já não era capaz de responder às necessidades
ideológicas do país. O rumo ideológico do republicanismo português já fora traçado muito
antes, com as obras de José Félix Henriques Nogueira, e pouco se foi alterando ao longo dos
anos, excepto em termos de adaptação posterior às realidades do país. Para isso contribuíram
as obras de Teófilo Braga, que tentou concretizar as ideias descentralizadoras e federalistas,
abandonando o carácter socialista em prol dos aspectos democráticos.
Com a implantação da República muitos direitos e liberdades individuais foram proclamados
valorizando a liberdade de expressão e a defesa do ser humano. Como tal, queremos salientar
e propor a esta assembleia medidas que achamos bastante importantes como:

Medidas propostas:

(redigir com clareza e objectividade, sem alíneas)

1. Organizar palestras e outras actividades sobre temas que preocupem a comunidade
escolar, tais como: a sexualidade, os direitos dos alunos, a violência na escola, as tentações
da adolescência e oportunidades profissionais. Os temas poderão ser propostos pelos alunos.
As palestras podem ser realizadas nas várias escolas, ou em espaços públicos abertos à
comunidade escolar com o objectivo de aumentar a partilha de conhecimento;

2. Possibilitar aos alunos o direito de voto/opinião, sobre as normas e regras instituídas pela
escola promovendo a participação dos alunos e a sua interacção no meio escolar.
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3. Combater o "bullying", violência e assaltos que podem ocorrer dentro das escolas, de modo
a garantir uma maior segurança para todos os alunos e comunidade educativa. Desta forma,
pretendemos organizar sessões de esclarecimento e a criação de um “blog”, com o objectivo
de alertar a comunidade escolar para os perigos deste tipo de comportamentos que são cada
vez mais uma constante nas escolas;

