
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: Básica e Secundária de Ourém 

Circulo: Santarém 

Sessão: Escolar 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Uma vez que se comemora o centenário da Implantação da República no nosso país, é 

essencial que, através deste projecto "O Parlamento dos Jovens" se reforce, exactamente, a 

ideia do que é, efectivamente, a República. 

Seguindo, então, este raciocínio as nossas três medidas recaiem sobre temas como a 

sensibilização deste mesmo tema e a revisão do estado em que o conceito da República se 

encontra, actualmente. 

Com um olhar mais atento sobre a primeira medida o objectivo principal seria aumentar o 

grau de conhecimento dos jovens da nossa sociedade no que diz respeito às questões 

republicanas, desenvolvendo um projecto que consista em comemorar este grande feito, que 

em tempos os nossos antepassados tiveram capacidade para alcançar. 

A segunda medida incide sobre a enfatização/reforço de todos os conteúdos leccionados no 

Ensino Básico que digam respeito à República, nomeadamente aos aprendidos na disciplina 

de História. Deste modo a noção de República seria aperfeiçoada aos olhos das camadas mais 

jovens da sociedade, aumentando também, assim, o nível cultural destas mesmas. 

Para finalizar, a nossa terceira medida pretende restabelecer o estatuto de igualdade entre os 

cidadãos portugueses. Visto que a República foi há cem anos implantada para este mesmo 

fim, seria oportuno rever o grau de injustiça económica que atravessamos actualmente, sem 

esquecer o estado de crise mundial   

 

 

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

 



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. 

1. Desenvolvimentode um projecto de sensibilização e comemoração subordinado à 

República Portuguesa, através de actividades de cariz obrigatório, tais como debates, 

colóquios, palestras, etc, que visem enraizar os valores em que a República foi fundada 

 

 

2. Reforçar o conteúdo leccionado no programa curricular de História e Geografia de Portugal 

(2ºciclo) e História (3ºciclo) no Ensino Básico, acerca das temáticas relacionadas com a 

República. 

 

 

3. Revisão do subsídio de reintegração para os deputados na Assembleia da República 

 


