
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 Jorge Peixinho 

Circulo: Setúbal 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Comemoramos no dia 5 de Outubro de 2010 o primeiro centenário da implantação da 

República em Portugal. A proclamação da República foi um momento extremamente 

importante para a história nacional, marcando, consequentemente, a sociedade, as 

instituições e a cultura do nosso país. 

Esta proclamação ajudou a aprofundar os valores e os ideais republicanos - Igualdade, 

Fraternidade e Liberdade -, nomeadamente a participação social, política, o progresso social, 

económico e cultural. 

Uma das vertentes mais importantes das medidas republicanas após a sua implantação foi 

uma reforma da educação, com a construção de escolas primárias e a instituição da 

escolaridade obrigatória. Neste campo torna-se essencial nos nossos dias desenvolver uma 

rede de jardins-de-infância e do pré-escolar de acordo com as reais carências do país, porque 

“De pequenino se torce o pepino…” 

Nos dias de hoje torna-se prioritária a celeridade e a eficácia do desempenho judicial, 

nomeadamente no que respeita aos casos de corrupção e ao despacho dos processos. Só 

assim se dará uma imagem de respeitabilidade à República e se valorizará a participação 

política dos cidadãos. 

Entendendo que os ideais republicanos valorizam a cidadania e a participação cívica dos 

cidadãos no contexto do aprofundamento da democracia, julgamos que um dos nossos 

desafios para o início do segundo século da República em Portugal respeita aprofundamento 

e à valorização da participação política. 

Achamos crucial o incremento da intervenção dos jovens na vida política. Este só pode ser 

levado a cabo com o reforço da componente pedagógica nesta área, nomeadamente, na 

formação cívica e para a cidadania.  

A República exige um esforço acrescido para a concretização do movimento republicano e 

para a transparência na vida política. 



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. 

 

Numa sociedade marcadamente republicana, assente nos seus ideais, é imperativo que 

algumas medidas sejam tomadas, para que os ideais encontrem correspondência e 

adequação na vida actual da população. 

 

 

 

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

 

1. Alargamento da rede pública de jardins-de-infância e pré-escolar, de acordo com as reais 

necessidades do país. 

 

 

2. Reforma urgente da justiça, de modo a tornar mais acessível, eficiente e justa a aplicação 

da lei. 

 

 

3. Criação de uma disciplina da área da Formação da Cidadania / Introdução à Política, de 

modo a acompanhar os jovens no 12º ano. 

 

 


