
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 3º Ciclo Nuno Álvares 

Circulo: : Castelo Branco 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Na tradição da República e numa celebração virada para o futuro, pretende-se que os ideais 

por ela defendidos há 100 anos sejam recuperados e trabalhados em função do panorama da 

sociedade actual. 

 O dinamismo e as constantes alterações da nossa comunidade conduzem a um défice 

de valores cada vez maior. Esta situação implica, no actual momento económico, actos de 

discriminação, que estão na origem dos diversos conflitos entre povos, e atitudes de 

desrespeito para com os outros e para com o ambiente. 

 Como pessoas atentas ao que nos rodeia, concluímos que é fulcral atentar numa 

educação atempada para a prática de uma cidadania activa. Os jovens urgem por uma 

preparação efectiva para o exercício da sua vida futura enquanto membros íntegros de uma 

sociedade. É importante executar de forma pronta o que se idealiza. 

 A nossa equipa pensa que a solução para estes problemas reside nos estudantes de 

hoje, uma vez que estes, sendo cidadãos em formação, estão mais receptivos à aprendizagem 

de mecanismos que auxiliam o futuro de Portugal. 

 Nós defendemos que este processo de aprendizagem deve focar uma vertente 

predominantemente prática, que não foi, até à data, devidamente trabalhada. Assim, 

sugerimos um conjunto de medidas que visam a actuação em aspectos da vida quotidiana, 

nomeadamente na saúde da população, na sua formação relativamente à gestão das suas 

finanças e do seu tempo e na introdução de princípios básicos de cidadania importantes não 

só para a sua instrução académica como também para beneficio da sociedade em geral.  

 Com a aplicação das medidas que defendemos, formaremos cidadãos cientes das 

necessidades das gerações actuais e vindouras, capazes de tomar decisões conscientes e agir 

de em prol da qualidade de vida de toda a comunidade. Desta forma, construiremos um 

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

 

1. Celebrando a filosofia  “mente sã em corpo são”, que orientou a ideologia educativa da 

República Portuguesa, propomos: a criação de uma disciplina, constante do currículo 

académico dos alunos do 5º ao 9º ano, que abordasse temas referentes a uma alimentação 

saudável e que pusesse os alunos a cozinhar;  a implementação de uma ementa elaborada 

semanalmente por um nutricionista, que  aconselharia os jovens que tivessem dúvidas do 

foro alimentar; a realização periódica de rastreios (ao colesterol, diabetes, peso, altura, 

tensão, oculares, auditivos…) a toda a comunidade escolar. 

 

 

2. Sendo cidadãos contra a discriminação, procuramos, à semelhança da República, construir 

uma sociedade fraterna. Neste âmbito, pretendemos a presença, nas escolas, de um 

psicólogo que disponibilize apoio aos jovens nas suas dúvidas, incertezas e formas de lidar 

com os outros, bem como a existência de um gabinete, com a presença de um profissional de 

saúde (enfermeiro) que dê apoio a toda a comunidade escolar. 

 

 

3. Tendo em conta os ideais republicanos, julgamos ser benéfica a formação de um clube no 

qual alunos do ensino secundário se poderão inscrever e aprender de forma prática princípios 

que orientem a sua gestão do tempo, dinheiro, esforço e saúde. Desta forma, as escolas 

formarão cidadãos capazes de dirigir correctamente os vários aspectos da sua vida presente e 

futura. 

 


