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 CEB Felismina Alcantara
Circulo: Viseu
Sessão: Secundário

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

A República abriu portas à mudança porém existe ainda um longo caminho a percorrer para
que a mesma seja completa. Mas o que é a República? Que mudanças é que ela nos trouxe? O
que pensam os jovens da política ou antes por que razão este assunto não entra nos seus
pensamentos? Deveria ou não fazer parte do seu quotidiano? Afinal o que é isso de política?
Deveríamos ou não responsabilizar mais os nossos deputados?
Todas estas questões assim como os diversos problemas com que nos deparamos deveriam
ser abordados nas salas de aulas. Discutir e esclarecer os ideais políticos, mas fazê-lo no
contexto da liberdade, da ética e da cidadania que lhe está associado.
Nas escolas fala-se pouco de política. Várias razões poderão justificar este facto. A política
enquanto ciência dos objectivos comuns a definir tem de regressar à escola. Sem medos
infundados ou ideais contaminados. Sensibilizando os jovens para a prossecução dos seus
sonhos, dos seus anseios, através da mais nobre das funções possíveis: a política.
E nós jovens que vivemos no interior do país e sentimos uma desertificação em curso;
propomos uma revitalização nesta área.
Assim, Recomenda-se a adopção das seguintes medidas

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

Avaliação contínua dos deputados com vista à melhoria do seu desempenho e a
melhor representatividade dos/das cidadãos/cidadãs:
1.

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.

- considerar a assiduidade e pontualidade;
- delimitar o número de mandatos consecutivos;
- avaliar o envolvimento na elaboração das propostas legislativas;

2. 2-

Implementação de uma disciplina opcional de politica no ensino secundário;

3. 3-

Integrar os beneficiários do rendimento social de inserção em trabalhos comunitários.

