
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 Básica dos 2.º e 3.º Ciclos com Ensino Secundário Pde António 

Morais da Fonseca 

Circulo: Aveiro 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Que os governos cumpram integralmente o artigo 70 da Constituição. O futuro de qualquer 

país depende da preparação dos seus cidadãos. Quanto maior for a educação de um povo 

mais próspero ele será. 

 As escolas devem ser capazes de responder aos anseios da juventude e às necessidades 

culturais e profissionais do país. 

Neste quadro apresentamos as seguintes medidas e respectivos fundamentos: 

1. Formação profissional para combater o desemprego.  

  Os jovens que acabam os estudos básicos e secundários devem estar preparados para a vida 

prática. Devem pois ter preparação e experiência profissional que lhes permita serem bem 

sucedidos na competição pelos lugares de trabalho existentes. 

2. Uma política para a juventude. 

Deve-se promover o pleno desenvolvimento de todos os jovens. Para se poder aproveitar a 

capacidade e inteligência de todos é necessário lutar contra a desigualdade entre eles. 

3.. Democratizar a cultura. 

 Cabe ao Estado melhorar as condições de criação intelectual e artística num absoluto 

respeito pela liberdade estética, ideológica e política; defender o património cultural da 

Nação e promover a democratização da cultura 

 

 

 

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



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. 

 

1.  Formação profissional para combater o desemprego.  

 

 

2.  Uma política para a juventude. 

 

 

3.  Democratizar a cultura. 

 


