
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 Profissional de Desenvolvimento Rural de Serpa 

Circulo: Beja 

Sessão: Escolar 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Dado que um dos principais problemas sociais em Portugal até 1910 era o analfabetismo 

(71%da população), os primeiros governos republicanos tiveram a preocupação de tomar 

medidas urgentes para combater esta situação, incentivando sobretudo o ensino primário e 

infantil gratuitos. Cerca de metade das freguesias dos pais passaram a ter escolas. No ensino 

secundário foi privilegiado o ensino técnico e foram criadas a nível do ensino superior as 

Universidades de Lisboa e do Porto, 

 

É importante que os actuais alunos tenham esta visão das preocupações dos governos 

republicanos ao nível da Educação, daí que a escolha tenha recaído sobre este subtema em 

particular. Isto permite-lhes de alguma forma estabelecer paralelismos com o actual sistema 

educativo, constatando o lugar da Educação num estado democrático. 

 

 

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

 

1. Defensa da igualdade de direitos e oportunidades de toda a população portuguesa, no que 

respeita ao ensino e à aprendizagem de forma gratuita. 

 

 

2. Debate da importância do ensino na vida da população, a nível cultural, económico e social. 
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3. Comparar e debater a importância e forma de evolução que o ensino tem adquirido ao 

longo dos últimos cem anos. 

 


