
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 Profissional de Moura 

Circulo: Beja 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Comemora-se este ano o 1º Centenário da República Portuguesa. O acto revolucionário de 

1910 vem trazer para o quadro político -social português uma serie de inovações que serão 

concretizadas pela acção dos primeiros governas republicanos. 

Dentro deste quadro de profundas modificações, e entre muitas outras, destacamos a 

importância dada à participação livre e democrática dos cidadãos através do exercício do 

voto, o combate arrojado à desigualdade entre os sexos e a valorização dada ao Ensino. 

Á distância de um século, e apesar de todo este tempo passado, continuamos a pensar que 

estes temas são absolutamente actuais. Dai a escolha de estes três itens. A necessidade de 

maturação dos jovens para a participação na vida democrática sobretudo através do exercício 

do voto; o combate às desigualdades que teimam em se manter entre ambos os sexos e que 

relegam a mulher ara um lugar que não é o seu par directo; a necessidade de criar junto dos 

jovens o conceito da importância do ensino, aprendizagem, para a construção de um projecto 

de vida consistente para o tempo actual. 

Através da exploração deste quadro temático estaremos não só a verter para a memória 

actual aquilo que foram as ideias da 1ª República, entendidas como espaço de implantação de 

uma sociedade democrática, igualitária e justa mas também a elaborar uma necessária 

reflexão sobre o problemas de grande actualidade da nossa sociedade portuguesa do século 

XXI.  

 

 

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

 

1.  Sensibilização dos jovens para a necessidade de participação na vida democrática do pais. 



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. 

Promoção de actividades de reflexão sobre os direitos e os deveres da cidadania, não apenas 

sustentada no quadro de necessidades do voto mas também na necessidade de participação 

dos jovens nos diferentes movimentos de natureza política, de solidariedade, culturais, 

desportivas, colocadas à sua disposição pelo quadro institucional. 

 

 

2. Sensibilizar os jovens de hoje para a necessidade de passar “da teoria à prática” no quadro 

da desigualdade entre os sexos. Promover actividades que possam fomentar nos jovens o 

desenvolver de uma atitude de entendimento desta problemática, rejeitando todos os 

comportamentos que violem este princípio constitucional básico e defendendo todos aqueles 

que efectivamente se possam traduzir numa justa igualdade de oportunidades no universo 

Mulher / Homem. 

 

 

3. Fomentar nos jovens o entendimento do ensino / aprendizagem como elemento 

estruturante para a construção de um percurso de vida viável. Promover actividades que 

demonstrem ao jovem a necessidade de uma aposta evidente no factor estudo como forma 

principal de enriquecimento individual e de aquisição de saberes essenciais. 

 


