
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: ES/3 Dr. João de Araújo Correia 

Circulo: Vila Real 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Um século depois do 5 de Outubro, a Primeira República é hoje memorada pela revolução 

política que lhe deu origem.  

A República foi um movimento cultural e regenerador que, para além da mudança do regime, 

pugnava pela democratização da sociedade portuguesa, pela laicização das instituições e das 

consciências, pela modernização económica e social do país e por uma maior participação 

cívica dos cidadãos na vida pública e política. 

Neste contexto, os republicanos atribuíam à Educação a função de formação do cidadão 

capaz de integrar uma nova ordem social dotado de uma maior autonomia pessoal. Recorde-

se o contributo de António Sérgio, que foi Ministro da Instrução, por ter desenvolvido a ideia 

de um modelo próprio para a organização da escola, baseada na proposta do município 

escolar. Teria uma organização em tudo semelhante ao município territorial, com presidente, 

vereadores e tribunal, cargos que seriam também ocupados por alunos através da realização 

de eleições, nas quais todos participariam, permitindo, por essa via, desenvolver nos alunos a 

prática da cidadania e da democracia. 

São esses princípios da democratização, da descentralização e da participação que hoje 

importa assinalar e sobretudo promover. 

 

 

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

 

1. Criar um contingente de quotas de 25%, a respeitar obrigatoriamente pelos partidos 

políticos, destinado a jovens entre os dezoito e os vinte e três anos, na elaboração das listas 

de candidatos aos órgãos do Poder Local e à Assembleia da República, criando condições para 
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uma maior intervenção cívica e política da juventude. 

 

 

2. Conferir uma maior participação dos representantes dos alunos nos órgãos de 

administração e gestão das escolas, tornando-os participantes na tomada de decisões que 

lhes são dirigidas. 

 

 

3. Adoptar, no sistema eleitoral português, mecanismos facilitadores da participação cívica e 

política dos cidadãos, através, por exemplo, do voto electrónico, para que o voto (sufrágio) se 

torne efectivamente directo e universal. 

 


