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: , Básica e Secundária Pedro da Fonseca de Proença-a-Nova
Circulo: Castelo Branco
Sessão: Secundário

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

No ano em que se celebra os 100 anos da República, as medidas apresentadas pela nossa
escola têm como objectivo a promoção dos seus valores e um fundamento legal nos artigos
da nossa constituição.
Assim, o ARTIGO 13º; 1-“todos os cidadãos tem a mesma dignidade social e são iguais perante
a lei”, fundamenta as medidas 1 e 2, uma vez que como sabemos, ainda hoje as mulheres e
os grupos minoritários não têm voz activa no que toca à tomada de decisões (políticas,
sociais, etc.). Achamos que é importante promover um conjunto de medidas que visem o
desenvolvimento da sociedade, para que esta se torne mais equalitária, não só para as
mulheres, como para outros grupos sociais mais desfavorecidos e minoritários.
Por outro lado, sabemos que a corrupção é um tema actual, do qual se tem falado,
actualmente, por envolver figuras públicas. A fiscalização dos paraísos fiscais e do sigilo
bancário seria um passo importante para combater a corrupção. Portugal tem uma legislação
eficaz, mas não fiscaliza a aplicação dessas leis.
Socorrendo-nos do ARTIGO 9º; f - da Constituição que é um dever do governo “
assegurar o ensino e valorização permanente, defender o uso e promover a difusão
internacional da língua portuguesa”, propomos a terceira medida, uma vez que a língua
portuguesa é a língua oficial do nosso país. Construir escolas nos países onde há comunidades
de imigrantes e cultivar o seu uso nas ex-colónias, seriam dois passos importantes para a
promoção da língua portuguesa, internacionalmente. Estando, assim, a contribuir para a
melhoria e divulgação do ensino do português.

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

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.

1. O reforço da república só será conseguido se romover a participação dos grupos

minoritários e das mulheres, na sociedade actual/Sociedade equalitária.

2. O reforço da república só será conseguido através de um conjunto de medidas que
melhorem a qualidade do nosso ensino e promovam a expansão e aprendizagem da língua
portuguesa.

3. O reforço da república só será conseguido através de medidas eficazes contra a corrupção,
nomeadamente pela eliminação do sigilo bancário.

