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
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Identificação da Escola: Escola Secundária das Laranjeiras
Circulo: Região Açores
Sessão: Secundário

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

Portugal, enquanto República Democrática, percorreu um longo caminho na sua história para
que este sistema govenativo se tornasse possível, vivendo-se tempos de opressão e de debate
efusivo de ideais. Neste âmbito, é importante que os alunos, enquanto cidadãos, reconheçam
a importância do direito de expressão e de voto, sendo o direito de voto um acto de extrema
importância para todo o cidadão, dando cumprindo ao seu dever cívico. Actualmente,
verifica-se que os níveis de abstenção ao voto são crescentes e preocupantes. Talvez, para
muitos, a justificação para este acto seja a falta de conhecimento sobre a história da nossa
república, como se estabeleceu, quais as suas diferentes fases, assim como os obsctáculos
que surgiram aquando da sua implementação. É neste âmbito, que propomos as seguintes
medidas:

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

1. Criação das Olimpíadas da História de Portugal, incentivando os alunos ao estudo da

história do seu país, compreendo as diversas mudanças politicas sofridas na governação do
mesmo ao longo do tempo, estimulando o estudo da situação política de Portugal e uma
tomada de consciência sobre a luta envolvida na implantação da Republica Democrática. A
organização deste evento seria constituida por diferentes fases (regional, distrital e nacional),
envolvendo escolas de diferentes regiões.
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2. Realização de um concurso de curtas-metragens intitulado "Como seria a tua escola se
vivesses numa ditadura?". Este concurso iria envolver a participação de alunos e professores
de diferentes áreas disciplinares, desde tecnologias de informação (realização do video a
apresentar utilizando software apropriado), à disciplina de História, Filosofia, Arte Dramática,
etc. A apresentação dos trabalhos seria sujeita a um jurí e apresentada a nível nacional, após
o apuramento numa fase distrital.

3. Estimular o estudo da República ao nível das áreas disciplinares não curriculares. Tal
poderia ser efectuado, entre outras formas, através do recurso a formas de debate orientado
sobre determinado tema propício à controvérsia e discutível, surgimento de propostas
levadas a votação por sufrágio universal, encenação de dramatizações sobre episódios
envolvendo a temática da República, assim como a promoção de actividades comemorativas
do dia cinco de Outubro.

