
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: Secundária Cristina Torres 

Circulo: Coimbra 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

A 5 de Outubro de 1910, foi implantado em Portugal um regime Republicano. Este novo 

regime tinha por base uma ideologia que era moralmente superior à Monarquia. Nessa 

ideologia, destacámos o princípio de instrução e, através da comparação com a situação social 

actual do nosso país, é de notar, que alguns problemas ainda não foram totalmente 

resolvidos desde 1910. 

Hoje em dia, os jovens portugueses não têm presente a ideologia da República, nem sequer 

sabem o que é que a Implantação da República contribuiu para o estado do nosso país 

actualmente. Tendo detectado os problemas atrás referidos, propomos as seguintes medidas 

para, de algum modo, os combater. 

 

 

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

 

1. Comemoração do dia da República nas escolas, através da realização de actividades num 

dia útil (próximo do dia 5 de Outubro), nas escolas do ensino básico e secundário. Estas 

actividades terão como objectivos a sensibilização e consciencialização dos jovens para a 

importância que este dia representa no nosso quotidiano. 

 

 

 

2. Aposta na alfabetização da população envelhecida com vista à redução da taxa de 

analfabetismo, criando meios para que esta faixa etária, onde a população é menos instruída, 
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tenha possibilidades de aprender a ler e escrever. Esta iniciativa terá que ter mais incidência 

nas regiões interiores do país e nas ilhas, locais onde a taxa de analfabetismo é superior. Este 

objectivo seria obtido com a realização de aulas para estes idosos, em centros de dia, juntas 

de freguesia, etc., co-financiadas pelo Estado. 

 

 

3.       

 


