
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 C/ 3ºCICLO DE VENDAS NOVAS 

Circulo: CÍRCULO DE ÉVORA 

Sessão: SECUNDÁRIO 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

O caminho para a Igualdade ( racial, género, sexual, deficientes, minorias étinicas,etc) não se 

afigura fácil. 

É frequente todos os dias haver discriminação com base nalgum dos factores referidos, a 

vários níveis: profissionalmente, socialmente, culturalmente, etc. 

O desrespeito pela Lei da paridade, a discriminação racial, os obstáculos físicos a deficientes, 

o não reconhecimento dos mesmos direitos às minorias, são apenas alguns dos exemplos que 

atestam esta probemática. 

Este caminho para a IGUALDADE passa por alterar-se um conjunto de  atitudes  e comporta-

mentos, a iniciar o mais cedo possível na educação para uma cidadania mais activa e 

plurailista dando a oportunidade de todos se poderem manifestar. 

Esta IGUALDADE passa também pela formulação de leis, promoção da sua aplicação e 

fiscalização, por parte do Estado. 

Os Media na sua função de informação, deverão denunciar os atropelos à lei e informar de 

forma isenta os direitos / deveres de todos os individuos co-responsabilizando-os nas suas 

atitudes. 

A  participação cívica na sociedade,  de todos os elementos,  é relevante.  É urgente criar-se 

espaços e órgãos representativos de TODOS e mais próximos de CADA UM. 

 

 

 

 

 



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. 

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

 

1. Na Educação - Ao longo do percurso  escolar, haver uma efectiva sensibilização para Aceitar 

as Diferenças no âmbito de uma disciplina / conteúdos 

 

 

2. Mass Media - Campanhas institucionais de Informação / sensibilização 

 

 

3. Justiça -Descentralização de órgãos de soberania para resolverem localmente algumas 

questões de incumprimento perante a Igualdade 

 

 


