
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 de Benavente 

Circulo: Santarém 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

 Comemorar os “Cem anos de República” é homenagear/glorificar o País onde 

vivemos, com a consciência de revisitarmos um acontecimento que marcou profundamente o 

último século da História de Portugal, uma vez que, se considera que a proclamação da 

República constituiu um momento importante da história nacional, tendo marcado 

profundamente a sociedade, as instituições e a cultura em Portugal. O nosso País foi um dos 

primeiros países europeus a ter como regime político, uma República. 

 À situação de crise política, financeira e social, com que a Monarquia se deparava, 

acrescentava-se ainda uma ideologia europeia, baseada nos princípios da Revolução 

Francesa: a liberdade, a igualdade e a fraternidade que ambicionavam afastar os vestígios de 

uma sociedade de ordens sociais e de absolutismo, contrapondo com uma liberalização em 

todos os domínios, e com fundamentos inovadores. Assim, mais do que uma ideologia, o 

Republicanismo, sob forma de um regime político alternativo, representava a esperança de 

aparecimento de soluções para um povo. 

 Num Portugal actual, onde se encontram diversas etnias e culturas, a celebração de 

“Cem anos de República” só pode ser plural e livre, pois um país que vive em democracia, tem 

de admitir todas as opiniões, mesmo as minoritárias. 

          Em 5 de Outubro foi realizada Exposição bibliográfica na Biblioteca da Escola, aberta ao 

público. Paralelamente, em diversos lugares do espaço escolar foram expostos trabalhos 

realizados pelos alunos. Foi possível visitar no Museu Municipal a Exposição do acervo do 

Museu da Presidência”Presidentes da República Portuguesa”. No dia 3 de Fevereiro os alunos 

irão em visita de estudo à Assembleia da República. 

 Este trabalho tem sido transdisciplinar, envolvendo a Biblioteca da Escola, as 

disciplinas de História, Economia, Sociologia e Área de Integração.  

 Temos de continuar o trabalho com a Autarquia para que a comunidade em geral 

possa usufruir do trabalho que nos propomos realizar. 

 

 



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.  O Plano Anual de Actividades incluirá Projectos e actividades dinâmicas, pesquisando no 

meio objectos, nomes, ideias e vivências do início da República. 

 

 

2. A Escola, actuará em parceria com instituições locais ou nacionais para operacionalizar as 

suas propostas de actividades.  

 

 

3. A Escola tem de saber interagir com o meio, fazendo uma boa divulgação dos seus 

Projectos e dos seus resultados. 

 


