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: Agrupamento de Escolas de Tondela
Circulo: Viseu
Sessão: Secundário

Projecto de Recomendação:
Exposição de motivos:

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

Este ano de 2010 tem a relevante particularidade para a nossa história de comemorar o
centenário da implantação da república. Este regime (republicano) muito mais do que um
novo formato político, administrativo e jurídico foi a materialização de um novo Portugal que
as” elites urbanas”e o povo citadino foram construindo após a ditadura de João Franco e que
tiveram nas pessoas de Manuel dos Reis Buíça e de Alfredo Costa os executores materiais do
regicídio. O país chegado ao 5 de Outubro de 1910 é um país cansado mas com esperança.
Esperança num novo regime assente num estado laico com preocupações sociais e onde o
desígnio da alfabetização consubstanciaria uma participação alargada de todos na res pública.
Queremos, pois, retomar essa esperança republicana e propor 3 medidas que consideramos
essenciais, pois achamos que a nossa sociedade ainda carece de empenho cívico e cidadão
não havendo proximidade e verdadeira cumplicidade entre eleitos e eleitores. Os tempos de
hoje, devem exigir de todos nós atitudes fiscalizadoras perante aqueles que sufragamos e que
exercem os seus mandatos tantas vezes ausentes dos círculos que os elegem, descurando a
soberania popular que os legitimou.
As nossas preocupações vão no sentido de agilizar procedimentos que resultem em níveis de
eficiência/eficácia legislativa e governativa percebendo-se, naturalmente, a necessidade de se
proceder ao mecanismo da revisão constitucional. Estas nossas preocupações têm em linha
de conta, também, a escola sede primeira e última da vontade de mudança como atitude
pedagógica, com naturais e obrigatórios efeitos sociais. Denota-se assim a necessidade de
mexer em alguns aspectos de natureza curricular de molde a criar maiores cumplicidades
entre todos os intervenientes da comunidade (também escolar) aumentando-se os níveis de
responsabilidade social.

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. Legislar/regulamentar a criação de círculos uninominais numa relação de directa

proporcionalidade com as populações a representar;

2. Reformular a disciplina de Educação Cívica de modo a que esta proporcione aos alunos
situações de verdadeira prática democrática tendo por base o texto constitucional;

3. Criação de um Fórum de cidadania tendo como plataforma a internet, com conteúdos por
escalão escolar/etário incentivando-se a participação e a responsabilidade cívica e social.

