
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 com 3.º Ciclo do Ensino Básico de Gondomar 

Circulo: Porto 

Sessão: Escolar 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

O povo ganhou variados direitos com este regime e sem dúvida a mais marcante foi a “voz”, 

contudo, ao longo dos anos, esta tem vindo a ficar cada vez mais diminuta, cingindo-se 

apenas ao acto de votar. Para além disso, os jovens, continuam muito afastados da vida 

política e de todo o processo de decisão parlamentar. 

Para aproximar os jovens da realidade vivida no seu próprio país e neles incutir o espírito da 

República é necessário ensinar-lhes algo mais sobre este tema de um modo lúdico e 

instrutivo. 

Deste modo, propomos que se dedique um dia à instrução do funcionamento da República 

Democrática Portuguesa direccionado para os alunos do secundário a partir de actividades 

lúdicas. Estas actividades seriam organizadas por entidades escolares, durante o período 

lectivo, de preferência dentro do primeiro trimestre. Esta medida visa os alunos do 

secundário e tem como propósito formá-los para se tornarem cidadãos mais activos e capazes 

de, no futuro, exercerem em pleno o seu papel na sociedade de um modo crítico e 

consciente. 

Ainda nos debruçamos sobre outro problema: muitas vezes os nossos governantes não 

tomam as decisões mais justas para todos, uma vez que nem sempre ouvem a sua nação, isto 

é quem os elegeu. 

A República seria mais completa e equilibrada se o contacto com os cidadãos fosse promovido 

e se estes reflectissem mais sobre os problemas deste regime. Mas ao mesmo tempo, 

deveriam poder discuti-los e apresentá-los publicamente, através dos media que ligam todo o 

povo Português. Para tal, deveriam ser dedicados, periodicamente, nos diversos meios de 

comunicação, em programas dedicados a esta área bem como em meios interactivos, 

variados temas ligados ao regime actual, problemas, questões em aberto e controvérsias. 

Desta forma pretendemos criar condições para o debate público e consecutivamente gerar a 

vontade de participar activamente na vida política portuguesa. 



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. 

A partilha de um maior número de ideias e conhecimentos provenientes de entidades que 

contactam directamente com a realidade que esteja a ser analisada, permite que se alcancem 

veredictos possivelmente mais sólidos e correctos, facto que vai conduzir a um progresso 

mais harmónico da democracia. Contribuímos assim para o sucesso do regime político do país 

impedindo que se criem situações de manipulação e submissão dos cidadãos por parte do 

governo. 

 

 

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

 

1. Dedicar um dia à instrução do funcionamento da República Democrática Portuguesa 

direccionado para os alunos do secundário a partir de actividades lúdicas; 

 

 

2. Dedicar, periodicamente, programas à análise de problemas, questões sociais e outros que 

directamente se relacionem com a vida política, usando os diversos meios de comunicação, 

nomeadamente a internet, para esse efeito, proporcionando, deste modo, aos jovens uma 

intervenção mais activa. 

 

 

3.       

 


