
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: Agrupamento de Escolas José Sanches de Alcains 

Circulo: Castelo Branco 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

República (“coisa pública”) é por definição, uma forma de governo na qual o representante é 

escolhido pelo povo, cabendo a este elemento – o povo – todo o direito de voto livre e 

secreto.  

Segundo o artigo 13º, inserido no Título I da Parte I da Constituição da República Portuguesa: 

“todos os cidadãos têm a mesma dignidade social e são iguais perante a lei”; e “ninguém 

pode ser privilegiado, beneficiado, prejudicado, privado de qualquer direito ou isento de 

qualquer dever em razão de ascendência, sexo, raça, língua, território de origem, religião, 

convicções políticas ou ideológicas, instrução, situação económica, condição social ou 

orientação sexual.”  

As desigualdades entre indivíduos com a mesma nacionalidade continuam a existir em 

diversos contextos da sociedade portuguesa. A igualdade de oportunidades, apesar da sua 

massificação, com a implementação da democracia após o 25 de Abril de 1974, continua a ser 

preocupante em alguns sectores estratégicos da sociedade portuguesa contemporânea. 

Assim julgamos pertinente a: 

    Criação de bolsas e apoios a projectos de intercâmbio e parcerias a alunos inscritos em 

estabelecimentos de ensino de todo o país, promovendo a mobilidade interna. Tal como 

acontece na Comunidade Europeia com os Programas Comenius e Erasmos;     

O desenvolvimento de estágios remunerados e a facilidade de exercício de voluntariado em 

organismos públicos e privados para alunos do ensino básico e secundário; 

 A reformulação das condições de acesso ao ensino superior, previligiando as aprendizagens 

em detrimento das médias; 

 A oportunidade de escolha de disciplinas e professores; 

A valorização do empenho na participação em projectos de escola. 

 



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. 

 

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

 

1.  Igualdade de oportunidades de educação e formação para todos os cidadãos da República.  

 

 

2.       

 

 

3.       

 


