
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/ 3ºCEB Manuel Cargaleiro 

Circulo: Setúbal 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

A 1ª República foi um tempo de novas vivências e de novos valores que, ainda hoje, se 

invocam como condição para melhorar a participação dos futuros cidadãos na vida política. 

Assim, necessário se apresenta o conhecimento e aprofundamento desses valores. As nossas 

propostas vão no sentido de estimular o debate, a troca de ideias, o saudável exercício de 

participação, o saber ouvir, o respeito pela tolerância e o exercício da argumentação 

fundamentada. 

É por isso que julgamos que as nossas propostas se adequam ao tema do centenário da 

República portuguesa e sobretudo apresentam formas de nós, jovens, aprendermos e 

aprofundarmos os nossos conhecimentos como cidadãos futuros. Além de possibilitar o 

tratamento e discussão de problemas da comunidade escolar, constituirá um meio dos alunos 

viverem a liberdade de expressão e tudo o que este facto implica. 

 

 

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

 

1. Todos os alunos devem ter no currículo escolar um determinado número de horas para o 

tratamento de temas relacionados com o exercício da cidadania. 

 

 

2. Na disciplina de Português, algumas horas deviam ser dedicadas ao estudo de várias áreas 

culturais, nomeadamente dos autores desta época. 
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3. Criar condições nas escolas para poder funcionar uma Assembleia de Alunos. 

 


